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«ابتسم اآلن» نص مترجم
سرح اإليرانى من ا

هل هناك مؤامرة
ضد التجريب?

ا تاد  اللوحة للفنان  اإلجنليزى :  سير لورانس أ

مجرد بروفة

 يسرى حسان
مـكان: "مـتى جتتـمعـون?" اإلجابـة الوحيـدة التى
سـتسمـعهـا: "جنتمع عـندمـا يكون هـناك عرض"
أى أنـهم يـجتـمـعـون خالل شـهر واحـد فى الـسـنة
ـا شـهــرين إذا كـان مــعـهم مــخـرج يـســتـيـقظ ور
مــبــكـــرًا وبــاقى الــعـــام.. فــركش! ألن أحــدًا -  ال
أحتـدث عنـهم جمـيعًا  – ال يـهتم بـتطـوير نـفسه
ناقشة أو غيرها سـواء بالتدريب أو بالقراءة أو بـا
من الـوسائل الـتى يتيـحهـا جتمع عـدة أفراد لهم

اهتمام واحد.
سـرح الـتى يـعـقـد علـيـهـا اجلـميع حـتى نـوادى ا
ـسرحيـة فى األقاليم األمل فى تـطوير احلـركة ا
فـإن كـل مـا يــشــغل أعــضــاءهــا هــو إنــتــاج عـرض
ـهـرجان ثم بـعد ذلك.. سـنوى لـلـمشـاركة به فى ا

فركش أيضًا.. 
ـاذا ال يـكــون هـنـاك اجــتـمـاع أسـبــوعى ألعـضـاء
اذا ال سـرح مثـلـما تـفعل نـوادى األدب و نـوادى ا
شاهدات تـكون الندوات واحملاضرات والقراءات وا
والـورش الـتــدريـبــيـة هى األنـشــطـة الــسـائـدة فى
سـرح? ثم بعـد ذلك يـأتى العـرض نتـاجًا نـوادى ا

لهذا النشاط? هل هذه مهمة صعبة?! 
; بل وكتابًا فى األقاليم ثلـ أعـرف مخرج و
- وأرجــو أن يــعــذرنى صــديــقى األخــضــر درويش

ـــرمــوق; وإن كــانت مـــشــكــلــتـه الــوحــيــدة أنه ال ا
يـسـتـيـقـظ مـبـكـرًا وهى عــمـومًـا مـشــكـلـة مـقـدور

عليها.
أمــا الــذين هــنــاك.. مــديــرو الــفــروع الــثــقــافــيـة
فــأعــتـرف  – بــعــد عـشــرين عــامًــا من الــلف فى
ـــســرح األقـــالــيم  – بــأن بـــيــنـــهم من ال يـــكــره ا
فـحـسب; بل يـكـره الـثـقـافـة عـمـومًـا ويسـخـر من

متعاطيها.
مـرة واحــدة مـديــرة طـلــبت مــنى أن أتـوسط لــهـا
ـسرح مـن موقـعهـا ألنه حرام ورجس من إللـغاء ا
عـمل الشـيـطـان وطبـعًـا رفضتُ لـكـنـها "سـهـتنى"
سرحى من مـوقعها وجنـحت فى إلغاء النـشاط ا

وقع غير صالح. بحجة أن ا
ومع االعــتـــراف بــوجـــود مــشـــاكل ســواء فى إدارة
ـسـرح  – دعك من عـدم االسـتـيقـاظ مـبـكرًا وال ا
تـتـصـدر فى "الـهـايـفـة"  – وكـذلك وجـود مـشـاكل
فى الـــفـــروع الـــثـــقـــافـــيـــة فـــإن الـــطـــرف اآلخــر
ـسرحـيون" لـديهم مـشاكل لـلركب فـفى الوقت "ا
الـذى يــطــالب فــيه هــؤالء األصــدقــاء بــتــطــويـر
اإلدارة وإعــطــائــهم حق اخــتــيــار اخملــرج والــنص
وفـريق الـعــمل فـإنــهم ال يـعـمــلـون عـلـى تـطـويـر
أنــفــســهم.. "اســأل" أى فــرقــة مــســرحــيــة فى أى
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تـأكد أنك لو ذهبت إلى أى إقليم من أقاليم مصر
ــسـرحــيــ هـنــاك فـلن احملـروســة والـتــقـيـت بـا
تـسمع سـوى الشـكوى.. الشـكوى من كل شىء وأى
شىء ولن تـسمع جملة واحدة جتـعلك تشعر بأن
هـنـاك أمالً.. "الـدنيـا سـودا" فى عـيـون األصـدقاء
فى األقـالــيم.. مع أن مـعـظم األقــالـيم خـضـراء..

آخر مرة شاهدتها فيها كانت خضراء.
بـالتـأكيـد أصدقـاؤنا فى األقـاليم اخلـضراء لـديهم
حق فى بـعض الشكاوى ومنها سوء بعض اإلدارات
هـناك وهبـوط اخملرج بـالبراشوتـات على بعض
ـلـحن ــرة يـأخـذون مــعـهم الـشــاعـر وا ـواقع وبـا ا
ـيزانيات وعدم مثـل فضًال عن تأخر ا وأحـياًنا ا
وجـود أمــاكن مـنـاســبـة لــعـروضـهـم وعـدم حتـريك
كن الـعروض اجليدة وغيرهـا من الشكاوى التى 
إزالـة أسبـاب معظـمهـا بسـهولـة شديـدة إذا خلصت
سـرح وهناك الـنيات هـنا وهنـاك هنا يـعنى إدارة ا

يعنى الفروع الثقافية.
واحلق أن اإلدارة هنا «نيتها خالصة» ولديها رغبة
فى صـنع شـىء جـيـد صـحــيح أن بـعض األشـيـاء
ـكن تـصور أن تـسـقط مـنهـا فى الـسـكـة لـكن ال 
اإلدارة مـثالً تــتـاجـر فـى الـفـشل; خــاصـة أن عـلى
ـثـقف رأسـهـا الـدكـتـور مـحـمـود نـسيـم الـشـاعر وا

يـا سالم.. دا كـان أستـاذ بجـد!
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األسـيـوطى – لم يـقـرأوا كــتـابًـا فى حـيـاتـهم ولم
يـشاركوا فى أى ورشة للتدريب ولم يحضروا ندوة

أو ما شابه..
ــارسـون فــنــهم إذن? أقـول لك: سـتــقــول وكـيف 
«بــالــبـركــة والــفـهــلــوة!» والـدلــيل عــلى ذلك أنــنـا
أحـيانـاً نـشاهـد عـرضًا جـيـدًا ألحد اخملـرج ثم
بـعـد ذلك "شـكـرًا".. فإمـا يـكـرر نـفـسه وإمـا يـقدم
سرح!» أى عـمال يستـدعى أن تطلب له «بـوليس ا
أن عـــرضه اجلـــيــد كــان رمـــيــة بــغـــيــر رام.. أو أنه
اســتــعــان بــصــديق إلخــراجه أو اســتــنــســخه من

عرض آخر شاهده فى مكان ما!
قـســوتى عـلى أصــدقـائى فـى األقـالـيـم اخلـضـراء
هى قــســوة احملـب الــذى يــضع أمالً كـــبــيــرًا عــلى
ــســرح اإلقــلـيــمى فى تــطــويــر وجتــديـد حــركــة ا
ـا ـصــرى عــمــومًــا.. وهم أهل لــذلـك  ــســرح ا ا
وهـبة وحـدها لـيست ـتلـكون من مـوهبـة لـكن ا
كــافــيـة; فــإذا لم تــقــتـرن بــالــتـدريـب والـتــثــقـيف
ــاذا ال نـــقــرأ فـ«كـــأنك يـــا أبــو زيـــد مــا غـــزيت».. 
ـاذا ال نــسـتــيـقظ ونـشــاهـد ونــنـاقـش ونـتــدرب.. 

مبكرًا حتى ننجح?!

عم أحمد آية
قضى ثالثة
أرباع عمره
فى تنفيذ
الديكور

حاول
توظيف
أوالده فى
قطاع الفنون
الشعبية
وفشل

انـفـعل «الـدقن» لـدرجة جـعـلت الـعـشرات يـلـتـفون
ــصـرى بـنــفـسه ذهب حـولـه لـتـهــدئـته الــسـفــيـر ا
وراءه إلى بـاب الفندق لـيربت على كـتفه ويطلب
مـــنـه الـــرجـــوع وقـــتـــهـــا وبـــدافع احلب جـــرى «عم
أحـمــد» وراء «الــدقن» لــتـصــدمه ســيـارة وتــكــسـر
سـاقه... «.. إيـه كـانت أيـام!» هـكــذا يـتـرحم «عم
أحـــمـــد» عــلـى زمن جـــمـــعه بـــنــجـــوم كـــبـــار كـــانــوا
ــســرح ويــعــتـــبــرون الــعــمــال يـــقــدســون خــشــبـــة ا

والفني عائلتهم الثانية طوال فترة العرض..
ولـعل هـذه احلـالـة الـتى عـاشـتـهـا مـعـهـم لـسـنوات
ــهــنــة وســنــوات كــانـت وراء وقــوعه فى عـــشق ا
ـــادى الــذى ال واســـتـــمـــراره فــيـــهـــا رغم عـــائـــده ا

يقارن بـ «عامل فى قهوة» على حد تعبيره.
تـصـور?! يتـسـاءل «عم أحـمـد».. ويبـادر بـاإلجـابة
- قـبل أن أسـألـه حـتى عـمـا يــقـصـده - أكـثـر من
45 عـاماً قضيتـها فى القطـاع لم أخرج منها إال
ـرتب احلــكـومى الـبـســيط ومـكـافـأة 12 ألف بـا
دة!! حـتى أوالدى - يواصل عم جـنيه فى آخـر ا
أحــمــد - حـــاولت تــوظــيـــفــهم فى الـــقــطــاع ورغم
أنــهم يـحـمــلـون مـؤهالت عــلـيـا ومــتـوسـطـة إال أن
ـستـمر ـسـئولـ أحـبطـونى بسـيـاسة الـتأجـيل ا ا

فزهقت وبطلت أتكلم.
تـمـضى الـسـاعـات وال تــنـفـذ احلـكـايـا.. حـكـايـات
بـطــعم سـكـر الـذكــريـات وأخـرى تـغــلـفـهـا مـرارات
األيــام وتــبــقى أرض الــبــالــون «وطـنــاً اخــتــيــاريـاً»
يــقـضى فــيه عم أحـمــد سـاعـات نــهـاره مع أنـاس
أحــبـهم وأحــبـوه عــاش مـعــهم مــا يـقل قــلـيالً عن
نصف الـقرن كـانت أيـامهـا مشـحونـة بالـعروض
ولــيــالى الـــســهــر حــمـل بــيــده «بــانـــوهــات» تــمــثل
قصور األباطرة وأكـواخ الشحاذين شاهد بوابة
ـــســــرح حتــــتــــضن جنــــومـــاً وكــــواكب أصــــبــــحـــوا ا
أســــــاطـــــيــــــر ومن الــــــبـــــوابــــــة نـــــفــــــســـــهـــــا يــــــدخل
«الــكــومــبــارس» واجملــامـــيع شــهــد أحالمــاً تــولــد
ؤدية للخشبة الساحرة وتموت على الطرقـات ا
حفظ الكواليس ككف يده وراء كل حجر حكاية
حفظتها الذاكرة وألف حكاية طواها النسيان..

شادية زيتون تكتب
عن التكنولوجيا
رئية والصورة ا

بدر محارب:  مسرح
القطاع العام فى الكويت
رقص على السلم

«جريح بيروت»
نص مجهول

 حلافظ إبراهيم

عمرو دواره يكتب
عن أيام قرطاج
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األقاليم اخلضراء!

ســنـوات مـضت مـنــذ خـروج «عم أحـمـد آيـة» إلى
ـعاش.. سـنوات لم تـمنـعه من مواصـلة مـشواره ا
ـشـوار الـذى الـيـومـى إلى مـسـرح الـبــالـون ذاك ا
اعــتــاد أن يـقــطــعه كل صــبـاح وعــلى امــتـداد 45
عـاماً حفظت الذاكرة أيـامها ولياليـها باعتبارها

العمر واأليام التى ولت ولن تعود.
ــســرح يــتـحــلق .. فى مــربع مــشــمس بــحــديــقــة ا
شــــبـــاب الـــعـــمـــال وكــــهـــولـــهم حــــول «عم أحـــمـــد»
يـتـناولـون الـشـاى ويـسـتمـعـون حلـكـايـاته عن أيام
زمـان عنـدما كـان رئيـساً لـألقسـام الفـنيـة بقـطاع

الفنون الشعبية واالستعراضية.
ل «عم أحمـد» من فـرك الذاكـرة واستـدعاء ال 
احلـــكــــايـــات مـن ألـــبـــوم الزالـت نـــقـــوشـه زاهـــيـــة
بألوان أكثر من سبـع عرضاً مسرحياً ال يزال
يحن إلى أيامـها وليالـيها كلـما عرض التـليفزيون

سرحية أو تلك.. هذه ا
الــوظــيــفــة الــتى قــضى «عم أحــمــد» ثـالثــة أربـاع
ــشــاركــة فى عــمــره مـــنــهــا كــانت تــقــتــضـى مــنه ا
تـنـفيـذ كل مـا يتـعـلق بأعـمـال الديـكـور من نقـاشة
وزخــرفــة ورسم عـلى الــزجـاج واخلــشب ومـازال
ـــنــفــذ حــتـى اآلن يــعــتـــز بــكـــونه «الــيـــد الــيـــمــنى» 
الـــديــــكـــور مـن أجل حتـــقــــيق رؤى وأفـــكــــار كـــبـــار
مـــهـــنـــدسـى الـــديـــكـــور فى مـــصـــر مـــجـــدى رزق
حــــســــ الـــــعــــزبـى ونــــاجى شـــــاكــــر فـى مــــســــرح
العرائـس.. أما قائـمة األعمـال التى شارك فـيها
ـسرح «عم أحـمـد آيـة» فتـضم من كـالسيـكـيـات ا
ــصـرى.. أنـا وهـو وهى الـسـكــرتـيـر الـفـنى أنـا ا

وأنت ف وغيرها.
فى كـل مـــرة تـــســـتـــغـــرقه الـــذكـــريـــات يـــفـــيق «عم
أحـمـد» عـنــدمـا يـرد اسم الـنـجم الــكـبـيـر الـراحل
ـصمـص شفـتيـه قبل أن يـقول ـهـندس..  فؤاد ا
«يــا سالم.. ده كــان أســتــاذ بــجــد» انــضــبــاط إيه
ونـــــظــــــام إيه... وكـــــرم إيـه?! الـــــلـه يـــــرحـــــمـه مش

هيتكرر.
أنـتـحى بـ«عم أحـمـد» جـانـباً لـتـتـواصل احلـكـايا..
فيمـا يذهب البـاقون الستكـمال أعمـالهم يحكى
لى عن «تــوفـيق الــدقن» وكـيـف تـشـاجــر مع أحـد
األشخـاص فى سوريـا عندمـا كان يـعرض إحدى
ـسرحـيات هـناك وكـان عم أحمـد معـهم وكيف ا

بلزاك وجوبلز وجهاً لوجه

أحمد آية

فـينـالــة

األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!األقاليم اخلضراء!
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تقنـة الصنع" تبدو أكـثر اقترابًا وتـطابقًا مع احلياة سرحـية ا > لـقد استطاع إبـسن أن يجعل "ا
اليومية وإيقاعها ومشاكلها.. كما استطاعت عبقريته أن حتولها من شكل شعبى أحادى البناء
ــــعــــانى. إلـى مــــســــرحــــيــــة مــــتــــعــــددة األبــــنــــيــــة مــــعــــقــــدة الــــتـــركــــيـب تــــتــــراكم فــــيــــهــــا ا

√QGhO hôªY .O

من كتاب  «قراءات جديدة فى مسرحيات
ركز القومى ة» د. هانى مطاوع  ا قد

وسيقى والفنون الشعبية 2007. للمسرح وا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

لوحة الغالف

فى أعدادنا القادمة :

فرقة "عبد الرحمن اخلميسى" د. أحمد نوار
يسرى حسان 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > قطر 5 رياالت >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 رياالً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

ثـيـاب ذى طـابع خـاص ليـنـتـصـر الفـنـان حلـالة
احلب الــصــادق بــ اثــنــ يــتــألـقــان فـى بــيــئـة
مـــلــيــئــة بـــالــورود وفى شـــمس دافــئــة وطـــبــيــعــة

خالبة.
تأمل للوحـة يدرك كثيراً من التفاصيل ولكن ا
دقق إلعادة الطرح فى الفنية التى يـحتاجها ا
ــنــظـر احــتــوى عــلى ــســرح فــا فــراغ خــشــبــة ا
عمار وهو الرخام بشكل أساسى فى صياغة ا
مـا يؤكد أن البـيئة فى تلك الـبالد حتظى بهذه
اخلـامــة; وعــلـيه فــقـد شــكل مــعـمــاره مـنــهـا إن
هذه الـنوعـية من الـزهور هى التـى تزرع وكيف
شــــكـل الــــرخــــام وســـــيــــطــــر عـــــلــــيه وأعـــــد مــــنه
البس كـــانت مـــنـــحـــوتـــات جـــمـــيـــلـــة كـــمـــا أن ا
تــســتــخــدم كـــأثــواب مــلــفـــوفــة حــول اجلــسم أو
ـشابك أو مـربوط بـأربطـة وأحـبال أو تُـشبك 
تـــثــــبت عـــلـى اجلـــسم بــــأى من هـــذه الــــوســـائل
يـكنـة لم تكن قد لـتدلنـا على أن (اخلـياطـة) وا
ظـــهـــرت بــــعـــد كل هـــذه الــــوســـائل الـــتــــأمـــلـــيـــة
سرحى وهو يتعرض بدع للفراغ ا يستنتجها ا
لـفــتـرة تــاريـخـيــة لم يـتــوفـر لــديه الـكــثـيـر عــنـهـا
بـدع فى لـوحاته ـا قد عـبّر عـنهـا أحد ا وإ
التـشكـيلـية كـمسـتنـد مرئى لـتصل إلـينـا كدليل
نـهتدى به فى فـهم تفـاصيل حـياتيـة وجغـرافية

ة. قد
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مستند مرئى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ا تاد»  الفنان اإلجنليزى «سير لورانس أ
لوحات العدد 

> اخملرج مصطفى طلبة يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية "اللعب مع الكالب" تأليف د. مصطفى يوسف وإنتاج مسرح الطليعة. سرحى محمد عايش الشريف. > اإلدارة العامة للمسرح أصدرت قرارًا بوقف التعامل مع الكاتب ا

ـيـلـودرامـا ـتـقــنـة الـصـنع" الــتى بـدت مـسـيــطـرة فى الـبــدايـة تـتـداخل فـى ا ـسـرحــيـة ا > «ا
لهاوية.. الـتى ستسلم بدورها  – فيما بعد يلـودراما ا االنتقاميـة وسرعان ما تعلـو عليها ا
سرحـية الصوفـية ليشـكال معًا أعلى وأسـمى أبنية  – للتـراجيديا وهى األخـرى ستتحـد با

سرحية وأشدها خفاء.. ا

"بتلومونى ليه"
كيف تماهت
الدمية مع
البشر.. كمال
يونس يجيب 

صـ 14

وت  حياة للذكرى.. عن ا
وصالح سعد وأشياء أخرى

 يكتب إبراهيم احلسينى صـ 12

د. سيد اإلمام
يؤكد أن احلوار
ليس من طرف
واحد صـ21

فرقة
سحراتى ا
ئوية حتتفل 
جامعة القاهرة

صـ 4

شعبان يوسف يتناول
عبد الرحمن
الشرقاوى دراميًا
 صـ 22 23 

مخلوقات حلمية.. نص من اخليال العلمى  تغطية شاملة للمؤتمر العلمى للمسرح 

سرح  ذاكرة ا

بـرغم الــنــجــاح األدبى واهــتــمـام احلــركــة الــنـقــديــة بــعـروض
الـفــرقـة; إال أن الــفــرقـة قــد اضـطــرت إلى الــتـوقف نــتـيــجـة
اديـة واإلدارية وعدم وجـود دعم مادى مـناسب لـلمـعوقـات ا

من قبل الدولة.
واهب الـشـابة ويـحـسب للـفـرقـة اكتـشـافهـا لـعدد كـبـيـر من ا
ومنـحهم فـرصـة التـألق الفـنى من خالل أدوار رئـيسـية ولم
ــمــثــلــ فـــقط بل وفى جــمــيع يــقــتـــصــر هــذا الــدور عــلى ا
ـســرحــيــة حــيث تــمـيــزت ديــكــورات "نــهى بـرادة" ــفــردات ا ا
"بتصميماتهـا" (الرائعة) وكذلك قدمت الفرقة أحمد حلمى
ـسرح بـعد ذلك وكذلك الذى تـألق مع فرقـة ثالثى أضواء ا
بدع عبد الرحـمن شوقى الذى كتب بعد ذلك عدة أعمال ا
غنائـية وكـذلك مسـرحيـات كوميـدية لـسمـير غا ومن أهم
أعــمــاله: احلــرافــيش الــقــاهــرة فى ألف عــام فــارس وبـنى

خيبان أخويا هايص وانا اليص.
ــبـدع والــفــنــان الــشــامل عــبــد الـرحــمن جــديــر بــالــذكــر أن ا
اخلـمـيـسى هـو مـكـتـشف الـفـنـانـة سـعـاد حـسـنى وهـو أيـضا
ـسـرح مـؤلف أوبـريت "مـهـر الـعــروسـة" الـذى قـدمـته فـرقـة ا
الغنائى عام  1964وقـام بتلحينـه بليغ حمدى وبـبطولته مها
صــبـرى ويــوسف الـصــبـاغ وكــذلك قـام اخلــمـيــسى بـتــرجـمـة
سرح وكتابة أغانى أوبريت "األرملة الطروب" التى قدمها ا
الـغــنــائـى عـام 1962وقــام بــبـطــولــته حــســ ريــاض ورتــيــبـة

احلفنى مع نوال أبو الفتوح وكنعان وصفى وآمال زايد. حمدى أحمد إبراهيم زاغو جالل ندا.
قــدمت الـفــرقـة عــروضـهــا عـلى عــدة مـســارح من بـيــنـهـا 26
ـوسيـقى العـربيـة كمـا قامت الـفرقـة بتنـظيم يـوليـو معـهد ا
عدة جوالت فنية لعروضها باألقاليم وكذلك بقطاع غزة.

قام بتـأسيـسهـا الكـاتب عبـد الرحـمن اخلمـيسى عام 1960
ــسـرح وبــعض طـلــبـة وضـمت الــفــرقـة مــجـمــوعـة من هــواة ا

سرحية. عهد العالى للفنون ا وخريجى ا
والــكــاتب عــبــد الــرحـمـن اخلــمـيــسى « 1920-1987» فــنـان
واهب; فهو كـاتبى متعدد اإلبـداع فى مجال الشعر مـتعدد ا
والـقصة وكذلك فى مجـال الترجمـة والصحافة  حيـنما قام
ــسـرحــيـة فى اخلــمـيــسى بـتــكـويـن فـرقــته كـانـت اخلـريــطـة ا
ــســرحـيــة بــهــا عــلى فــرقـة مـصــر يــقــتــصــر نـشــاط الــفــرق ا
سرح القومى وفـرقتى الريحانى وإسماعيل يس مع بعض ا
سرح احلـر وجمعية أنصار نتظمـة لفرقتى ا واسم غـير ا ا

التمثيل والسينما.
ـسرح قدمت الـفرقـة باكـورة أعمـالهـا فى سبـتمـبر  1960 
 26يوليو (الطليعة حاليا) وذلك بعرض يتكون من ثالث
مــســـرحـــيــات قـــصــيـــرة من تـــألـــيف وإخــراج وبـــطـــولــة عـــبــد

الرحمن اخلميسى وهم:
احلــبــة قــبـــة الــقــسط األخــيــر حـــيــاة.. حــيــاة وشــارك فى
بـطـولـة هـذه األعــمـال كل من حـسن حـســ عـبـد احلـفـيظ
الــتــطــاوى أبــو الــفــتـوح عــمــارة فــاتن الــشــوبــاشى فــاطــمـة

عمارة.
قــدمت الــفـرقــة عــبـر مــســيـرتــهــا الـقــصــيـرة «1961-1960»
كون من أربعة عروض فـقط وهى (بخالف العرض األول ا
ثالث مــسـرحــيـات): عــزبـة بــنـايــوتى عـقــدة نـفــسـيــة جنـفـة
سـرحـى نـذكر ـمـثـلـ الـعـاشقـ لـلـفـن ا بـوالق. مـوعـة من ا
مـنــهم مـحــسـنــة تــوفـيق فــاتن الـشــوبــاشى فـاطــمـة عــمـارة
حـسن حـسـ عبـد احلـفيظ الـتـطاوى حـسـ عبـد الـنبى
عــاطف طـــمـــوم أو الــفـــتـــوح عــمـــارة مـــصــطـــفى شـــعــراوى

اضطرت
الفرقة
للتوقف
نتيجة
عوقات ا
ادية ا

واإلدارية

 استمرت
سنة
واحدة
وقدمت
أربعة
عروض
فقط

عبدالرحمن اخلميسى

تـــشــرق الــشــمـس تــتــفــتـح الــزهــور مــعـــلــنــة عن
احلياة والشباب إنها الطبيعة التى تتهيأ لع
الـفـنــان الـذى يـشـكل فــيـهـا رغـبــاته وطـمـوحـاته
وآماله ويغـرد كمـا تغرد الـطيور أحلـان العشق
والـهـوى لنـجـد رومـيو وچـولـيت وقـيس ولـيلى
شـــرقــــاً وغـــربــــا..ً كل بــــقـــاع الــــدنـــيــــا تـــخــــتـــلف
مقـوماتهـا ومعطـياتهـا ومناخـها ويبـقى الفاصل

فيها اإلنسان..
لــوحـــة الــغـالف الثــنـــ من الـــعـــشــاق صـــورهــا
ــا تـاد» فى نــهـايـة اإلجنـلـيــزى «سـيــر لـورانس أ
الـــقـــرن الـــتــــاسع عـــشـــر لــــتـــعـــكس كــــثـــيـــراً من
ـاديــة كـنــوع الـزهـور ومــا تـمــلـيه من ـفــردات ا ا
دالالت رومــانـسـيـة أخـاذة وكــيف انـتـشـرت فى
أغــصـان حــانــيــة رقــيــقـة حــول أعــمــدة الــرخـام
الـبـيـضـاء الـنـقـيـة لـتـمـتـد من خـلـفـهـمـا الـسـمـاء
الـصــافـيـة الـزرقـاء كـمــا جتـرى خـلف األعـمـدة
ــاء الـــرخــامـــيــة الـــدقـــيــقـــة الــصـــنع صـــفــحـــة ا
الـــصــــافى فى مــــشـــهــــد خالب مـــلـىء بـــالـــدفء

واجلمال.
ـشـهـد بــغـزل بـ شـاب تـوارى خـلف ويـكــتـمل ا
تـمــثــال لــنــافــورة مـيــاه وخــلف فــتــاته أيــضـاً وال
يـظـهــر مـنه إال عـيــنـان قـويــتـان يـحـدهــمـا شـعـر
أســـود حــــالك صــــفــــفه بــــربــــاط عــــنـــقــــودى من
ــة لــيــضــعــنــا عــلـى عــتــبــة الــطـراز أحــجــار كــر
والـفترة الـزمنـية الـتى ذهب إليـها الـفنان وهى
ـرحلـة اإلغريـقـية وفى بالد الـيونـان ووقفت ا
ة تـزهـو برقـة نادرة ودالل فى أمـامه فتـاته حـا

محمد زهدى يرصد براءة
التجربة وعبء الفقر فى عرض

"هموم اآلخرين" صـ 10

د. أحمد سخسوخ
يودع صديقه محمد
صديق معددًا مواهبه
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سرح إبراهيم الطنطاوى.. متعة السينما على خشبة ا
الـصــدفـة وحـدهــا هى الـتى أدخـلـت إبـراهـيم الــطـنـطـاوى
ــســرحــيــة عــنــدمـا ذهـب إلى قــصــر الــثــقــافـة الــتــجــربــة ا
لـيــلــتــحق بــنــادى األدب ألنه يــهــوى الــشــعــر فــاكـتــشف أن
فريـقاً مـسرحـياً بـالقصـر يقـوم بعـمل بروفـات على خـشبة
ـسـرح ألنه يـحب ـوسـيـقى إلـى ا ـســرح فـجـذبه صــوت ا ا
الــغـنـاء وظـل يـتـردد عــلى الـقـصــر لـيــشـاهـد الــبـروفـات من
بعيـد حتى قرأ إعالنـاً فى قصر ثقـافة احمللـة عن احتياجه
إلـى فــــنــــانــــ جـــــدُد وتــــقــــدم إبــــراهـــــيم الــــطـــــنــــطــــاوى إلى
االختبارات والتحق بالفرقة وشارك فى أول عرض له وهو
«شـغل أراجوزات» إخـراج رأفت سرحـان ثم اشترك مع
السيد فجل فى عرضى «باب الفتوح» و«اخلرتيت»
ـســرحــيـة وكــان فـجـل هـو مـن زوده بـاخلــبــرات ا
من الــســيـــنــوغــرافــيــا إلى األداء احلــركى واألداء

لك الـتـمثـيـلى والغـنـاء كـما أشـركه أيـضا فى عـرضـيه «ا
». مـارس إبــراهـيم اإلخـراج فى عـرض .. بـ لــيـر» و«بـ
«الـقـداس األسـود» و اعـتـمـاده به كـمـخـرج كـما حـصل
من خالله أيـضاً عـلى مراكـز أخرى «ثـالث سيـنوغـرافيا
وثــانى تــمـثــيل وشــهـادة تــقــديـر لــلــطـفـل الـذى قــام بـدور
سرح. الـوحش». ثم أخرج بعـد ذلك «ماريا» فى نـوادى ا
سرح إبراهـيم يحلم أن ينقل مـتعة السينـما إلى خشبة ا
كـمـا يـتــمـنى أن يـخـرج نـصـاً لـ «كـوريـو النـوس» وأن يـؤدى
ـسـرح دور «عـمرو بـن عدى» فى «أرض ال علـى خشـبـة ا

تنبت الزهور» حملمود دياب.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ــسـرحــيـة ـكن أن تــكــتـمل احلــركـة ا هل 
بــتــقــد الــعــروض وحــسب وهل لــهــا أن
تراجع سـلبـيـاتهـا وتعـظم من إيـجابـياتـها
دون الـلـجـوء إلى مـنـظـومـة عـلـمـية تـوقف
ـا يـقـدمه ـسـار وتــدرس الـوضع الـراهـن  ا

سرح من فعاليات. ا
ـــيــ ـــســـرحــيـــ هـــواة وأكــاد إن آراء ا

ـام بالـصـورة الـكلـيـة حلال تـمكـنـنـا من اإل
مـــســـرحـــنـــا خـــاصـــة مـــســـرح الـــثـــقـــافــة
اجلماهيرية الـذى يعد بحق الساحة التى
يبدع من خاللـها مجمـوعة من أهم فنانى
ـسـرح واألهـمـيـة ال تـنـبع من الـشـهـرة أو ا
ــا ــغــايــرة وحــسب لــكــنــهــا تــنــبع  من ا
ــتــد بـطــول مــصـر يــقــدمــونه جلــمـهــور 

وعرضها عبر عشرات الفرق.
إن الـتـطـورات التى حتـدث فى الـعـالم وما
يــطـرحـه من وســائط جــديـدة وتــقــنــيـات
حديثـة جديرة بأن نـراها ونناقـشها لنصل
ـستـقرة إلى تأثـيرهـا عـلى أنسـاق القـيم ا

سواء كانت جمالية أو اجتماعية.
ــصـرى ــسـرح ا إن األزمــات الـتى تــواجه ا
عـــامــة ومـــســرح األقـــالــيم خـــاصــة ومــا
يــقـدمه من أطـروحــات مـسـرحــيـة تـطـرح
علينا عدة أسئلة منها: هل هذه األزمة –
ــعــزل عن أزمـة إذا كـانـت حـقــيـقــيـة  – 
ــسـرحى وقــدرته عـلـى مـتــابـعـة الـنــقـد ا
ـسـرحى أم أنـهـا تـكـمن  – كـما اإلنـتـاج ا
أكـــد د. أشــرف زكى فى الـــعــدد الــســابق–
فى نـدرة النـقد الواعـى أم أنها تـكمن فى
قـلة الـنـصـوص الفـارقـة إبـداعيًـا?! أيًـا ما
تــكــون األزمــة وتـوصــيــفـهــا فــإنـنــا نــثـمَّن
أهـمـية الـفـعـالـيات الـعـلـميـة الـتى تـهدف
إلـى قـــــراءة الـــــواقـع قـــــراءة فــــــاحـــــصـــــة
ومنصفة فحـ جتتمع نخبة من خبراء
ــســـرح فـــإنـــنـــا نــأمـل مــعـــايـــنـــة احلــال ا
سرحى والوقوف على عناصره لتدارسه ا
ـكن تـنـفـيـذهـا والـوصـول إلى تـوصـيـات 
أمالً فى حـركـة مسـرحـية تـخـرج من إطار
ـا تكررت دون أن مفـردة "األزمة" الـتى طا
ـسـرحـية نـلـتف جـمـيـعًـا حول الـظـاهـرة ا

لنقوّم اعوجاجها ونؤكد إيجابياتها.
ؤتمر العـلمى للمسرح إن إقامة فعـاليات ا
ــنــيـا اإلقــلــيــمـى عــلى أرض مــحــافــظــة ا
ـثقف ـة من محـافـظهـا ا باسـتـضـافة كـر
الـلواء / فـؤاد سـعـد الـدين لفـرصـة مـهـمة
لتحـقيق "العصف الـذهنى" الذى يؤكد أن
ـسـرحـيـ يـسـعون إلى نـهـضـة حـقـيـقـية ا

صرى. سرحنا ا

اكتشاف وتساؤل فى احتفالية شوقى وحافظ
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> لـم ينس إبـسن أبـدا تلك األوقـات الـتى قضـاهـا فى مسـرح بـيرجن كـدرامـاتورج ومـديـر خشـبة
مــسـرح وذلك ابـتـداء من عـام  – 1851عــنـدمـا كـان فى الـثـالـثـة والــعـشـرين من عـمـره. وفى هـذا
ـسرح أشرف إبسن على تـقد تسع مسرحـيات للكاتب الـفرنسى يوج اسـكريب أكبر مؤلفى ا

تقنة الصنع" فى أوربا كلها. سرحية ا "ا

نيا. سرح اإلقليمى با اضى ضمن فعاليات مؤتمر ا ه األسبوع ا > الكاتب الصحفى الراحل أحمد عبد احلميد  تكر ها خالل فبراير القادم. سرح القومى لألطفال يتوقف عرضها هذا األسبوع ليعاد تقد > مسرحية "على مبارك" للمخرج محسن العزب من إنتاج ا

..  الكوميديا حبى أنا!! نيف
وكــذلك شـاركت فـى مـســابـقــة نـوادى
ــــــــســـــــــرح فـى دور "مــــــــذيـــــــــعـــــــــة" فى ا

ـــنـــوعـــة" إخـــراج مـــحـــمــد يـــة "أحـالم  مـــســـرحـــ
هيكل.

نـيفـ تعـشق األدوار الكومـيديـة وتعـتبـر نشوى
مصـطفى ومـها أحمـد وعبـلة كـامل وإسعاد
يــــونس ومـــاجــــدة زكى جنـــوم هـــذه األدوار
الـتى تــتـمـنى أن جتــد مـكـانًـا مــثـلـهن  فى
الـــســاحـــة الـــفــنـــيــة وبـــالــذات فى األدوار

الكوميدية.

بدرى سيد حسن..
عريس بنت السلطان

تــرك بـدرى الــصـعــيــد بـاحــثـاً عن
اجملد والـشـهـرة وحتـقيق أحالمه
فى الـقاهـرة وبالـفعل شارك فى
الـــــعـــــديـــــد مـن األعـــــمـــــال والـــــتى
حصلت على العديد من اجلوائز
وحــــــازت إعــــــجـــــــاب اخملــــــرجــــــ
ـــســـرح ـــهــــتـــمـــ بــــا والـــنــــقـــاد وا

كمصمم للديكور.
وألنـه فـنــان وله طـمــوح كـبــيـر فى
اجملــــال الــــفــــنـى بــــشــــكـل عــــام لم
تقتصر مـوهبته على فن الديكور
فــــقط بـل تــــعـــدتــــهــــا إلـى مــــجـــال

التمثيل أيضا.
مـن األعـــــمــــال الـــــتـى قــــام بـــــعـــــمل
ديكوراتها:: عريس بنت السلطان»
تــألــيـف مــحــفــوظ عـــبــد الــرحــمن

إخـــراج إمــــيل شـــوقـى «الـــبـــركـــان»
إخراج رمـضـان خضـر «كـنـسلـيـنا»
تألـيف مـحمـد زنـاتى إخراج عالء
نـــصـــر «انـــتـــبــــاه» تـــألـــيف حـــســـ
ــصــرى صــبــره إخـــراج مــحــمــد ا
«أبــــــو عـــــــجـــــــور» تــــــألـــــــيـف درويش
األسـيــوطى وإخـراج إمـيل شـوقى.
ـسـلـسل كــمـا شـارك كـمـمــثل فى ا
الـــتــلـــيـــفـــزيـــونى «شـــرخ فـى جــدار
الـــعـــمــــر» تـــألـــيف طـــارق ريـــحـــان
وإخـــراج إلــــهــــام طــــراز بــــطــــولـــة:
يـــوسف شـــعـــبـــان أحـــمـــد مـــاهــر
فـــردوس عــبــد احلــمــيــد مــحــمــد

جناتى ريهام عبد الغفور.

باسم رضا.. استمر رغم فشل العرض األول
مع بـدايـة الـتـحــاقه بـكـلـيـة احلـقـوق

جامعة طنطا قرأ باسم رضا
شاركة إعالنًا يدعو الطالب إلى ا
فى فريق الـتـمـثـيل فقـرر أن يـتـقدم
لـيتـعرف عـلى هـذا العـالم وبالـفعل
ـشـهـد سـيـنـمائى أجـرى االخـتـبار 
صــغـــيــر قــام بــكـــتــابــته فـــرحــبــوا به

وأصبح عضوًا بالفرقة.
شـــارك بــاسم وقــتـــهــا فى عــرض
يــــــــــــــــوس" إخــــــــــــــــراج رامـى "أجــــــــــــــــ
الـــــــــــشــــــــــــريـف ولـألســف فـــــــــــشـل
الــعــرض لــكـنـه قــرر االســتــمـرار
ــلك لـيـر" و فـشــارك بـعـده فى "ا
" مع اخملـــرج الــســـيــد .. بـــ "بــ
فــــــــــــــــــــــــــــجــل ثـــم فـــى عـــــــــــــــــــــــــــرض
"الـــســــاحـــرات" لــــلـــمــــخـــرج عــــبـــد
الـــــــرحــــــمـن ســــــالـم و "الــــــقــــــداس
يم الطنطاوى األسود" مع إبراهـ
وحـــــــــــــــصـل عــن دوره فـى هـــــــــــــــذا

ثل العرض على جائزة أفضل 
ثـــــان وشـــــارك أيـــــضًـــــا فى "زيت
يــتـان" إخـراج مــحـمــد الـعـدل احلـ
يــونـــســـكــويـــات" إخــراج فـــتــحى و"

رشاد.
مـــــارس بـــــاسم رضـــــا اإلخـــــراج فى
اجلـامـعـة فـقــدم "الـوصـايـا الـعـشـر"
فى كـلـيـة عـلــوم طـنـطـا وحـصل بـهـا
عـلى جـائـزة أفـضل مـخـرج وأحسن

عرض من مهرجان اجلامعة.
إن جنــــــــاحـه فى هــــــــذه الـــــــتــــــــجـــــــربـــــــة
اإلخـــراجـــيــة الـــوحـــيـــدة مـــازال يــدفـــعه
لتكرار التـجربة وهو يحاول هذه األيام
ه ـقراط" لـتقد كتـابة نص بعـنوان "د

فى النوادى العام القادم.
بـــاسـم رضـــا يـــحـــلم بـــأن يـــلـــعب كل
ـــــاط عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة األدوار واأل
ــســرح حـتـى يـســتــطـيـع إخـراج كل ا

شحناته الفنية وطاقاته.

أحمد نصر الدين.. يحلم بهوليود
األولى في فــيـلم "مـجـانـ  1/2 كـلــيـو
حلـم" مع اخملــرج أحــمــد فــهــمي وفي
مـسلـسل "يـوميـات صـحفي وفـنان" مع

فاروق جنيب في التليفزيون.
أحـمد نـصـر الدين أو "بـيـرس" يتـخذ
من عــمـر الــشـريف وشــكـري ســرحـان
ــاذج ومـــثالً عــلـــيــا في وأحــمـــد زكي 
الـفن ويـحـلم أن يـصل إلى مـا وصـلوا
إلـــيه مـن شـــهـــرة أمـــا في الـــســـيـــنـــمـــا
ــــيــــة فـــهــــو يــــعـــشـق أداء روبـــرت الــــعـــا
ديــنــيـرو وآل بــاتــشــيــنــو.. ويــتـمــنى أن
يــجــيـد الــلـغــة اإلجنـلــيــزيـة حــتى يـصل

ية عن طريق هوليود.. إلى العا

ـارس في غـيــبـة الـعــنـصــر الـنــسـائي 
أحمـد نـصر الـدين الـشهـاوي الـشهـير
ـسـرح بـ "بــيـبـرس" الـتـمــثل فى فـريق ا
في جـــامـــعـــة األزهــر كـــانت أمـه تــرى
ــوهــبــة الــفـنــيــة وتــشــجــعه عــلى فــيه ا
ـارسة الـفن وهـذا ما جـعـله يلـتحق
بــفــريق الــتــمــثــيل بــاجلــامــعــة وهــنـاك
الــتـقـطه أسـتــاذه حـسـ شـرف الـدين
وأشـــــــركـه فـي عـــــــرضـه "رومـــــــولـــــــوس
العظيم" ومـن هذا العرض انطلق إلى
مـــســـارح الـــهــواة فـــشـــارك فـي عــرض
"اخـلــعـوا األقـنـعـة" لـلــيـنـ الـرمـلي ثم
انــــــضـم إلـى فــــــرقـــــــة شـــــــبــــــاب 2000
سـرحية وقـدم معـها عرض "مـسافر ا
بال مـتـاع" لـ جـان أنـوي إخـراج خـالـد

أيـــوب.. وانــتــقل إلـى فــرقــة "رمــوز
ـسـرحــيـة" لـيـقــدم مـعـهــا "مـكـبث" ا
من إخـراج مـحـمـد فـؤاد و "بـكـره"

تأليف محمود الطوخي.
شــارك فــرقــة "شـــظــايــا" في عــدد
من األعـمـال هي "ليه مـا اعرفش"
تــــــألــــــيـف مــــــصــــــطـــــــفى ســــــعــــــد و
"هـالهـــــطـه الــــــعــــــظـــــيـم  و"أدهم"
و«كل حـاجه للـبيع».كـذلك قدم في
عـامه الــدارسى الــثـاني مــسـرحــيـة
"الــــذبــــاب األزرق" تــــألــــيف جنــــيب
ســـــرور وإخـــــراج مــــــحـــــمـــــد فـــــؤاد

عابدين. 
أتـــــيــــــحت لـه بـــــعض الــــــفـــــرص في
الـسينمـا والتليـفزيون فشارك في
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ـتقـنة الـصنع" تـمـثل إلبسن وسـيلـة مضـمـونة الحـتواء اجلـمهـور وامتالك سـرحيـة ا > لـقـد أصبـحت "ا
حـواسه بقدرتـها الهـائلة على حتـقيق اإلثارة والـتشويق ولذلك لم يـكن غريبًـا أن يلجـأ إليها عـندما قرر
ـوضـة فى الـفنـون واآلداب األوربـيـة ابـتداء من مـنـتـصف الـقرن الـتـحـول نـحو الـواقـعـيـة التى أصـبـحت ا

اضى. ا

الــقــد مــتــمـــرداً كــمــا فــعل مــولــيــيــر
وراســــ لـــــكــــنـه مع خـــــروجه حــــاول
احلــفــاظ عــلى الــصــدق فى أعــمــاله
وهو ما يؤكد على براعته الشعرية.
االحـتفـاليـة بـدأت بأداء شـعرى ألكـثر
من عــشـــرين مــقــطــوعـــة شــعــريــة من
أشـهــر مـا كـتب حــافظ وشـوقى وقـد
قــام بــأدائـهــا الــشــاعــران ســعــد عــبـد
الـــــرحــــمن مــــحـــــمــــد أبــــو اجملــــد مع
مــصـاحــبــة ريـســتــال بــيـانــو د. خــالـد
ـصريـة للـغناء بـعدهـا قامت الفـرقة ا

بأداء عدد من أغانى الشاعرين.
جـديـر بــالـذكــر أن االحـتــفـالـيــة ألـقت
الضـوء عـلى عنـاصـر الـسرد والـشـعر
ـــــســــــرح عـــــنــــــد حــــــافظ وشــــــوقى وا
وشارك فيها نـخبة من العلماء منهم:
د. الـطــاهــر مــكى د. عـبــد الــلــطـيف
عــــبـــد احلــــلـــيـم (أبـــو هــــمـــام) د. طه
ـــطـــلب د. وادى د. مـــحـــمـــد عــبـــد ا
مـحمد حـسن عبد الـله د. مصطفى
الـضبع د. مـجدى تـوفيق د. مدحت
اجلـيار د. أحـمـد درويش د. طـلعت
شاه د. مـحمد زيدان فضالً عن

. أمسيت شعريت كبيرت

مــسـاهـمـة مـجــهـولـة لـلـشــاعـر الـكـبـيـر
ـــــــســـــــرح «حــــــــافظ إبـــــــراهــــــــيم» فـى ا
الـشـعــرى كـانت مـفــاجـأة االحـتــفـالـيـة
الـتى نظـمـتـهـا الهـيـئـة الـعامـة لـقـصور
ــاسى ــنــاســبــة الــيــوبــيل ا الــثــقــافـة 
لــذكــرى الـــشــاعــرين وتـــمت بــرعــايــة
الـــفـــنـــان د. أحـــمـــد نـــوار وبـــإشــراف
الــشـاعـر ســعـد عــبـد الـرحــمن رئـيس
ـركــزيـة لــلـشــئـون الــثـقــافـيـة اإلدارة ا
والشـاعـر مسـعـود شـومان مـديـر عام

إدارة الثقافة العامة.
االكــتـــشـــاف قــدمه الـــنـــاقــد د. ســـيــد
خــطــاب فى واحــدة من أكــثــر نــدوات
االحـتــفـالــيـة ســخــونـة وجــدالً وكـانت
ـــســرح والـــســرد بــ حتت عـــنــوان «ا
حــافظ وشـــوقى» وهى الـــنــدوة الــتى
أدارهــــا د. مــــجـــدى تــــوفـــيـق وشـــارك
فـــيـــهــــا نـــخـــبـــة مـن كـــبـــار الــــبـــاحـــثـــ
والــــشــــعـــــراء هم: د. مــــحـــــمــــد عــــبــــد
ــــــــطــــــــلـب د. طـه وادى د. ســــــــيـــــــد ا
خــــطــــاب الــــشــــاعــــر أحــــمــــد عــــنــــتـــر

مصطفى.
افتـتح د. سيـد خطـاب كالمه مشـيراً
إلى أنه أثـنــاء الـتـحـضـيــر لـلـنـدوة وقع
عـلـى مـا يـؤكـد كـتـابـة حـافظ إبـراهـيم
لـــلــــمـــســــرح إذ إنه كـــتـب مـــســــرحـــيـــة
بـعـنـوان «جـريح بـيـروت» عام 1912

افتتح بها جورج أبيض مسرحه.

وموليير.
د. خـــطـــاب تــطـــرق إلـى اجلــديـــد فى
مــسـرح شــوقى حــيث أضـاف لــتـراثه
ــثالن أســلـوبه هــمـا عـبــر ذائـقــتـ 
الـــطــابـع الــكـالســيـــكى الـــعـــقالنى فى
مـفرداته واإلطـار الكالسيـكى فكان
ـــــســــاحــــة الــــفــــارغــــة أل ا هـــــمه أن 
الـواضــحـة بـ األرض والــسـمـاء من
هـــــنــــا فــــقــــد تــــمــــرد بــــعـــــد ذلك عــــلى
الـقـواعـد الــثـابـتـة لـدى الـكالسـيـكـيـ
كـــمـــا حـــاول أن يـــبـــتــــعـــد عن الـــشـــكل

ـطلب مؤكداً وعـقَّب د. محمـد عبد ا
وجــــــود الــــــنص فـى أعــــــمـــــال حــــــافظ
الـــكــــامـــلـــة حتـت عـــنـــوان «مــــنـــظـــومـــة
تـــمـــثـــيـــلــــيـــة» وعـــزا د. خـــطـــاب عـــدم
مـــــعــــرفـــــتـــــنـــــا بـــــاألمـــــر إلى اخـــــتالف
ــــســـمــــيـــات لـــيــــنـــتــــقل بـــعــــدهـــا إلى ا
اخلالف الــدائـر بــ الـقـائــلـ بــتـأثـر
سرح اإلجنـليـزى والقـائل شوقى بـا

ــســرح الــفـرنــسى لــكن د. بــتــأثــره بــا
سيـد خـطـاب أكـد تـأثـر شـوقى برواد
ـــســـرح الــــفـــرنـــسى خـــاصـــة راســـ ا

 من فعاليات  شوقى وحافظ 
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إبــراهـيـم الـشــيخ أمـا فــرقـة «95»
فــقـدمـت من تـألــيف يـاســر بـدوى
وإخراج شريف كمال عرض «ع

ـوت» وشـاركت فــرقـة «الـهـدف» ا
ـسـرحى «عـلى الـزيبق» بـالـعرض ا
تــألــيف يــســرى اجلــنــدى وإخــراج
مــــحـــمــــد لــــبــــيب وقــــدمـت فــــرقـــة
مـنشـية الـبـكرى «وظـيفـة واحدة ال
تكـفى» تـألـيف سـعـد الـدين وهـبة
وإخــراج عالء مـرزوق أمــا عـرض
ـيترينك فـقدمته فرقة «الـعميان» 
احلــلـم لــلـــمــخـــرج عـــمــرو شـــهــاب
ــشـــخـــصــاتـــيــة» وقــدمـت فــرقـــة «ا
عـرض «اجملانـ فى نعـيم» تأليف
لــيـلى عــبــد الــبـاسـط ومن إخـراج
عالء الـــشــرقــاوى وقـــدمت فــرقــة
«رحيل» عرضـاً من تأليف الراحل
د. صــالح ســعـد بــعـنــوان «اجلـوزاء
فى بــرج الــعــقــرب» أخــرجـه كــمـال

عزام.
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ـصـرى فى انـتــهت صـبــاح أمس أعـمـال الــدورة الـثـانــيـة لـلـمــؤتـمـر الــعـلـمى لــلـمـســرح ا
ـنـيـا فـعـالـيـاته عــلى مـدار خـمـسـة أيـام بـدأت مـسـاء األقـالـيم والـذى شـهـدت مـديـنــة ا
ـاضى بــرعـايـة الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزيــر الـثـقـافـة وبـحـضـور الـلـواء فـؤاد األربـعـاء ا
ـنــيـا والـفــنـان د. أحـمــد نـوار رئــيس الـهـيــئـة الــعـامـة لــقـصـور سـعـد الــدين مـحــافظ ا

. سرحي شاركة عدد كبير من ا الثقافة و
ـؤتمـر عـدة مـطـبـوعـات أهمـهـا: كـتـاب تـضمـن مجـمـوعـة األبـحـاث التـى تمت أصـدر ا
ـتـخـصـص ؤتـمـر شـارك فى إعـدادهـا مـجمـوعـة من ا مـنـاقشـتـهـا خالل جـلـسـات ا
ؤتـمر يحوى السـير الذاتية سـرح اإلقليمى وكـتاب آخر حول فعـاليات ا هـتم با وا
ـهـا فى دورة هـذا الـعام ومـلـحق خـاص بـتـفـاصـيل الـقرار لـلـشـخصـيـات الـتى  تـكـر

تعلق بتخصيص أرض السامر. اجلمهورى ا
أشـرف عـلى حتـريـر اإلصـدارات الـنـاقــد عـبـد الـنـاصـر حـنـفى وشـارك فى حتـريـرهـا

أحمد زيدان محمد مسعد محمد العدل.
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عـشـرة عروض مـسـرحيـة تـقدمت
لـلمـشـاركـة فى مـهرجـان الـعروض
الــقـصــيــرة الــذى تـنــظــمه جــامــعـة
الـــزقــازيـق حــيـث تــشـــارك كـــلـــيــة
سرحية «كان التربية الرياضية 
نـــفــــسى» إخــــراج مـــحــــمــــد غـــيث
وكـلــيـة الـهــنـدســة بـعـرض «الــبـئـر»
إخـراج ولـيد قـدوة بيـنـما تـشارك
كــلــيـــة الــعــلـــوم بــعــرض «لـــيــلــة فى
صــــنــــدوق الــــعـــــنب» إخــــراج فــــؤاد

صالح.
ــنــافــســة كــلـــيــة الــتــجــارة تـــدخل ا
بـعرض من إخـراج أمـير الـشاذلى
بـــعــنــوان «الـــســقف» والـــتــربــيــة بـ
«أوالد الـــغــضـب» إخــراج مـــحـــمــد
السيد وكفـاية إنتاجية بـ «أشباح
العرب» إخراج إبراهيم السعيد.
طـالب كـلــيـة احلــاسـبــات اخـتـاروا
نص «إنت حــر» لـيـشــاركـوا به فى
ـــــســـــابــــقـــــة مـن إخـــــراج أحـــــمــــد ا
فـكـرى واختـار فـريق كـلـيـة الطب
الــبـــشــرى تـــقــد «أريـــد احلــيــاة»
إخــــراج مــــحــــمــــد الــــبـــــيه فــــيــــمــــا
تـــشـــارك كــلـــيـــة الــزراعـــة بـــعــرض
ـة» إخــراج نــاديـة «احلــانـة الــقــد
وهدان واحلقوق «بـلد السلطان»
.. وأخـيـراً إخــراج يـوسـف شـاهــ
يــــنـــافـس طالب كــــلـــيــــة الــــتـــربــــيـــة
ـــســرحــيــة من إخــراج الــنــوعــيــة 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــلــــطـــيف بـــعـــنـــوان

«الغجرى»..

 عبدالناصر حنفى

فؤاد حجاج
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سـرحيـة بالـفرقـة الثـانية عـهد الـعالى لـلفـنون ا طالـبة بـا
بدأت الـعمل بالـفن فى كلـية اإلعالم حـيث إنهـا حصلت
ـجـموع  95.5 %وهى فى كـلـية عـلى الـثـانـويـة الـعـامـة 
اإلعالم الـتـحـقت بـقسم اإلذاعـة والـتـلـيـفـزيون ومـنه إلى
قسم العالقات العامة واإلعالن حيث تخرجت فى كلية
اإلعالم بتقدير جـيد لتذهب إلى عشقها احلقيقى وهو
ـدة شهرين التمـثيل فـالتحـقت بإحدى الـورش اخلاصة 
عهد وبالفعل تنجح فى لتتدرب على اجتـياز اختبارات ا
ــــســــرحــــيــــة وحـــدة ــــعــــهــــد الــــعــــالى لــــلــــفــــنــــون ا دخــــول ا

اإلســـكــنـــدريـــة. ومن أهم األعـــمـــال الـــتى شـــاركت فـــيـــهــا
مسـرحيـة "زيـنة الـنـساء" لـتـقوم بـدور "جـلنـار" ومـسرحـية
"مـنـظر من اجلـسـر" تألـيف آرثـر مـيلـلـر وإخراج د. سـعد

أردش.
ن ومـســرحــيـة "أنــتــيـجــونــا" لــسـوفــوكــلـيـس وإخـراج د. أ

اخلشاب مسرحية "الزير سالم" لتمثل دور "سعاد".
كمـا شاركت بالتـمثيل فى مسـرحية "رجل الـقلعة" إخراج
نعم من إنتاج البيت الفنى للمسرح وبطولة ناصر عبد ا

توفيق عبد احلميد.

جتـد فيه الوسـامة والشـقاوة اللتـ يتحـلى بهما كل أبـناء اإلسكـندرية بدأ
ـرحـلـة الـثـانـويـة حـيـث قـام هـو وزمـيـله مـصـطـفى أبـو ــسـرح فى ا ـارس ا
سـريع بتـأليف اسكـتشـات كوميـدية وعرضـها عـلى الزمالء فى أول يوم له
فى كليـة اآلداب جامعة اإلسكنـدرية راح يبحث عن فريق الـتمثيل والتحق
ثال: «حتب به على الفور وقام بتمثيل (12) مسرحية منـها على سبيل ا

تشوف مأساة» «ديوان البقر» «الناس اللى فى الثالث».
سـرحية فى مـكتبـة اإلسكنـدرية ومركز كـذلك فقد الـتحق ببـعض الورش ا

انى. جوتة األ
ـسرح الـذى تنـظمه الـثقـافة اجلـماهـيرية شارك شـتا فى مـهرجـان نوادى ا
امـة بـيضـا» تألـيف سامح عـثمـان وإخراج مـحمـد الطـايع وهو بعـرض «
ــهـــرجــان الـــقــومى الــذى حـــصل عـــلى أفــضـل عــرض كـــذلك شــارك فـى ا

للمسرح فى دورته األولى.
من أهم األعـــمــال الــتى يــعـــتــز بــهــا مــســـرحــيــة «حــالــة مــخـــدرة» مع زمــيــله
سرحية. مصطفى أبو سريع ويحلمان أن يجوبا محافظات مصر بهذه ا
اشــتــرك بــالـــتــمــثــيل فـى مــســرحــيــة
«رجـل الـقــلـعــة» إخـراج نــاصـر عــبـد
ـــــنــــعـم وبــــطـــــولـــــة تــــوفـــــيق عـــــبــــد ا
احلــمــيــد كـــمــا قــام بــالــتـــمــثــيل فى
الـفـيـلم الـروائى الـطـويل «يـوم طويل
خــالـص» من إخــراج حـــازم مــتــولى

وبطولة عمرو عبد اجلليل.
ــسـرح يـتــمــنى حــسـنـى أن يـزدهــر ا
فى مـــــصــــر وأن يــــصـــــبح هــــو أحــــد

جنوم هذا الفن العظيم.

انتهت أمس األحد فعاليات مهرجان
بـاكــثـيـر والــتى شـارك فـيــهـا أكـثـر من
15 فـرقة مسـرحية قـدمت عروضها

ؤسسة االجتماعية. على مسرح ا
هـرجان مـحمـد ربيع ذكر أم عـام ا
ــهـرجــان بــدأت قـبل أكــثـر أن فــكـرة ا
من 4 ســــنـــوات مـن خالل جــــمــــيــــعـــة
«أصـدقاء على أحـمد باكـثير» وبدعم
من صنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـية وإدارة

اجلمعيات الثقافية.
هـرجان الـشاعـر فؤاد حـجاج رأس ا
وأدار هـــذه الــــدورة اخملـــرج مــــحـــمـــد
الـعدل بـيـنمـا تـكونت جلـنـة التـحـكيم
من : مــؤمن خـلــيـفـة مــحـمــد زعـيـمه
ــــهــــرجــــان لــــيــــنـــ الــــرمــــلى وكـــرَّم ا
والـفــنـان عــايـدة عــبــد الـعــزيـز واسم

الفنان الراحل حسنى أبو جويلة.
ـشـاركــة هـذا الــعـام كـانت الـعــروض ا
ــسـرح» ــشـنــقـة» لــفــرقـة «أحــبـاء ا «ا
تأليف أحـمد مصطفى وإخراج أمل
» الــعـرض ســعــد ولــفــرقــة «اجملــانــ
ـــســـرحى «مــــعـــبـــد الـــوهـم» تـــألـــيف ا

وإخــراج عـمـر الـبـحــر وقـدمت فـرقـة
عـادى» من تأليف حسن أبو «شباب ا
الـعال وإخـراج عمـر صـالح «كومـيـديا
عــــــلـى بــــــاب اجلــــــنـــــــة» أمــــــا فــــــرقــــــة
«الـشـرقيـة» فـقـدمت عـرض «ثم غاب
القـمر» تـأليف وإخـراج أحمـد حس
كـــشك.. وشـــاركت جـــمـــعـــيـــة أنـــصــار
الــتـمــثـيل والـســيـنـمــا بـعـرض بــعـنـوان
ـــأخــــوذ عن روايـــة «كـــرامــــازوف» ا
«األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء» لـ
«ديـــــســـــتـــــويـــــفـــــســـــكـى» من إخـــــراج

cyan magenta yellow black File: 3-30 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

4
É¡«a Ée h É«fódG

سرحي جريدة كل ا

17من ديسمبر   2007 العدد 23

الكتاب : عن التجريب سألونى.
ؤلف : د. نهاد صليحة. ا

صرية العامة الكتاب. الناشر : الهئية ا

> إن إبـسن هو من أصل وعمق تقنية اجلدل ب البناء اخلفى والبناء الظاهرى للمسرحية حتى يستقر
سرحـية اخلفيـة أو البناء مـعناهـا فى نهايتـها. وليس معـنى هذا أن الدرامـا قبل إبسن لم تعـرف تقنـية ا
اخلـفـى ولكـن إبسـن هـو من جـعـله شـديـد اخلفـاء مـلـيـئًـا بـالـرمـوز واالسـتـعـارات والـفـخـاخ اخلـداعـية.

ـسـرح كشـكـسـبـير ومـولـيـير  – يـهـوى الـعبث بـدعـ فى تـاريخ ا > إن إبـسن  – مـثـله مـثل كـبـار ا
تقنة سرحـية ا بـالتقليـد األدبى الشائع وحتويله إلـى شىء جديد تمامًـا.. وقد فعل ذلك مع "ا

الصنع" التى قلبها مسرحية أفكار ثم حاول بعد ذلك االرتفاع بها إلى مصاف التراجيديا.

äÉcôH âØY
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وضوعية» وقال: نحن فنانون ولسنا أصحاب طريقة اخملرج طالب النقاد بـ «ا

سرح الطليعة الشهر القادم. ه  ا خللى" لتقد سرحى "الليل  > اخملرج محمد دسوقى يقوم حاليًا بإجراء بروفات العرض ا

ــانه أن قــبـــوله لـــلــدور جـــاء من مــنـــطــلـق إ
ـــا يـــكــتـــبه "أبـــو هـــيــبـــة" من فن الـــشـــديــد 
هـادف وكـلـمـات طـيـبـة مـعـربًـا عن أمـله فى
رة. نشود هذه ا أن يحقق العمل النجاح ا

تــوقف طـال إلـى مـا يــقـارب الــعـام بــعـد أقل
من ثالث لـيـلـة عـرض.. عاد بـعـدهـا فريق
ـســرحى "الـشـفـرة" خلـشـبـة عـمل الـعـرض ا
ــا مـــســـرح فـــيـــصل نـــدا فـى جـــولـــة ثـــانـــيـــة 
ــــــســـــرح اصــــــطـــــلـح عــــــلى تــــــســـــمــــــيــــــته بـ "ا

اإلسالمى".
اخملــرج كـمـال عـطــيـة أكـد لـ "مــسـرحـنـا" أن
ــبـــكـــر لم يـــكن مـــخـــطــطًـــا له بل الـــتــوقـف ا
تــســـبــبت فـــيه ضــغــوط الـــرقــابــة والـــهــجــوم
الـنـقـدى والـصـحـفى عـلى الـعـمل بـاإلضـافـة
إلى ضعف إيرادات الـشباك والتى لم تغط

حتى تكاليف العرض.
عــطــيـــة أكــد أنه وفـــرقــة "ســنـــا الــشــرق" لم
يـصبهم اليـأس وإن تمنى أن يخـضع عملهم
لـــــلـــــتــــقـــــيــــيـم الــــفـــــنـى الــــنـــــزيه بـــــعــــيـــــدًا عن
"األيــديــولــوجــيــا"  مــشــيــرًا إلى أن أعــضــاء
الــفــرقـة كــلــهم من خــريـجى مــعــهـد الــفــنـون
سـرحيـة وكلـهم فـنانـون وليـسوا "أصـحاب ا
طـريــقـة" وأرجع خــلــو الـعــرض من الـنــسـاء
لطبيعة النص وليس ألى توجهات فكرية.
الــشــفــرة تــألــيف وإنــتــاج أحــمــد أبــو هــيــبــة
وبـطــولـة عالء قــوقــة هـانى كــمـال حــمـدى
السـيـد أحمـد عبـد الـهادى إسـالم سعـيد
أحـمــد ســراج تــامـر الــكــاشف ويــلـعب دور

الـبـطـولـة فى جـولـة الـعـرض الـثـانـيـة وجدى
الــــــعـــــــربـى فـى الــــــدور الـــــــذى اعـــــــتـــــــذر عن
ه عــبــد الــعــزيــز مــخــيـون اسـتــكــمــال تــقــد
ألســبـاب وصــفـهــا اخملـرج بــأنــهـا تــخـصه –
مــخـــيــون  –  مــشـــيــرًا إلـى أن وجــدى أحــد
مـؤسسى الـفرقـة وكـان اسمه هـو التـرشيح
ألول لـلدور ومن جـانبه أكد وجـدى العربى

عرض «الشفرة»
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ـسرح بـكـلـية عـقب تـخرجـهـا من قـسم ا
اآلداب جــامـــعـــة اإلســكـــنـــدريــة قـــادتـــهــا
ــســرح الــبـديل" خــطـواتــهــا إلى فــرقـة "ا
لتـقـدم معـها عـروض "مـشعـلـو احلرائق"
و"مــــاراصـــــاد" ومن خـاللــــهـــــمـــــا قــــدمت
ــسـرحى مــشـروعًـا لـ نـفـســهـا لــلـوسط ا
ــــان إمــــام "جنــــمــــة واعــــدة". خــــطــــوة إ
الـتـاليـة كـانت فى مـسـارح "هيـئـة قـصور
الــثــقــافــة" الـــتى قــدمت عــلـــيــهــا "جــبــال
احلــديــد" عــام  1999 وحــصــلت عــنــهـا
ــــــثـــــلـــــة وهى عــــــلى جـــــائــــــزة أحـــــسن 
اجلـائـزة ذاتـها الـتى حـصـلت عـلـيـها عن
عــــرض "هــــامــــلت" الــــذى قــــدمــــتـه عـــام
2000 ثم واصلت حصد اجلوائز من
خالل عروض "ثورة احلجارة" و "ساعة
فـى قـــلــــبك" لــــتـــتــــوج مــــشـــوار اجلــــوائـــز
ـــثـــلـــة صـــاعـــدة فى بـــجـــائـــرة أحـــسـن 
ـسـرحى الـقومى. ـهـرجان ا الـدورة األولى 
هرجان القومى تضاعفت أهميتها جائزة ا
ــان" عـــنــدمـــا رشــحـــهــا د. بـــالــنـــســبـــة لـ "إ
أشـــرف زكى  ود. هــانـى مــطــاوع لـــبــطــولــة
ــســـرحـى "قــصـــة حـب" الــذى الـــعـــرض ا
قـدمت فيه دورًا ثريًا مـليئًا بـاالنفعاالت

واألحاسيس تـعتبره واحدًا من أجمل
أدوارهــا كــمــا تــعــتــبــره "وش الــســعــد"
عــلـيـهــا حـيث رشـحت مـن خالله لـعـدة
أدوار تـلـيـفـزيـونـيـة.. األمـر الـذى تـؤكـد
ــان أنـه لن يــطـــغى عــلى تـــواجــدهــا إ
ـبـاشرة ـواجهـة ا ـسـرحى باعـتـبـاره ا ا
ـان حـقـائـبـهـا مع اجلــمـهـور. وحتـزم إ
حــالــيًـا اســتــعــدادًا لــلــسـفــر إلى تــونس
لـلمشاركـة فى مهرجان "سـوسة" بطلة
لك لـيـر.. بـروفة ـسرحـى "ا للـعـرض ا
جـنرال" من تـأليف وإخـراج  د. سامح
مــهــران مع فــريق عـــمل يــضم أحــمــد

الشافعى وجالل عثمان.
ان أنـها محظوظة بالعمل مع ال تنكر إ
مخـرج كبـار وشبـاب موهـوب أعادوا
اكـتـشـافـهـا أكــثـر من مـرة فى أعـمـالـهم..
أمــا اجلـوائــز فـتـصــفـهـا بــأنـهـا مــحـطـات
ـراجــعــة خـرائط نــتـوقف فــيــهـا أحــيــاًنــا 
احللم اخملبأة فى حقـائب سفرنا لنتأكد

أننا على الطريق الصحيح.

ان إمام إ
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عرضان مسرحيان يفصل بينهما عام كامل

اضى. ورواد التنوير فى أوائل القرن ا
ـسـحـراتى كـشـفت لـ عـبـيـر عـلى مـؤسـسـة فـرقـة ا
"مـسـرحــنـا" أن فـكـرة االحـتـفـالــيـة بـدأت بـتـرشـيح
من الــكـاتب "لــويس جـريس" لــلـفـرقــة كى تـشـارك
فى االحـتــفـالـيـة ثم أشـرف بــنـفـسه عـلى ورشـتـ
ـــادة وكــــتـــابـــة الـــنـص شـــارك فى األولى جلـــمع ا
األســاتـــذة أحــمـــد هـــاشم الــشـــريف ورشـــدى أبــو
احلــسن فـيــمـا شــارك فى الـثــانـيــة سـامح عــثـمـان
عـز وقامت عبـير على بالـصياغة ومحمـد عبد ا
ـــســرحـــيــة الـــتى نـــفــذت أيـــضًــا الـــديــكـــور الــذى ا
صــمــمه مــجـدى ونس وشــارك بــالـتــمــثـيـل سـامح
عــثـــمـــان دعــاء شـــوقى مــحـــمــد طـــعــيـــمه إجنى
ــــنـى رضــــوان صـــــبــــرى جالل غـــــادة رفــــاعـى 
احلـــايس جــهـــاد مــحــمـــد إسالم شــوقـى عــمــاد

إسماعيل وشذى.

ــســـحــراتــيـــة فى أحــوال ــقــامـــة ا حتت عــنـــوان "ا
ـــســحـــراتى ـــصـــريـــة تــقـــدم فـــرقـــة ا اجلـــامـــعــة ا
ـــئــويــة األولـى جلــامــعــة ــســرحـــيــة احــتــفـــالــيــة ا ا
الـــقـــاهـــرة واالحــــتـــفـــالــــيـــة مـــكـــونــــة من عـــرضـــ
مـسـرحـيــ يـحـكى األول عن اخملــاض الـسـيـاسى
والـــــثــــقـــــافى واالجــــتـــــمــــاعـى الــــذى أجنـب فــــكــــرة
ه أمس األحــــد عـــلى اجلـــامــــعـــة وقــــد  تـــقــــد
مـــســــرح اجلـــامــــعـــة عـــلـى أن يـــنـــتــــقل بـــعــــد عـــيـــد

األضحى ليتجول فى عدد من جامعات مصر.
ـرحــلـة الـثــانـيـة مـن االحـتـفــالـيـة حــسب اخملـرجـة ا
ـهــا فى ديــسـمــبـر من الــعـام عـبــيـر عــلى يــتم تـقــد
الـقادم وهو "إعادة إنتـاج" الحتفال افتـتاح اجلامعة
ـوكب حــيث يـبــدأ من عـنـد تــمـثـال نــهـضـة مــصـر 
لألمـيرة فـاطـمـة إسـماعـيل يـتـجـول اجلمـهـور بـعده
ـــمــثـــلــ فـى مــظـــاهــرة ضـــد تــعـــلـــيم الــبـــنــات مع ا
 عبير  علىويــســتــمــعــون خلــطب طه حــســ ولــطــفى الــســيـد
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ـسرح بـقـاعـة "عبـد الـرحـيم الـزرقـانى" بـا
الــــقــــومـى بــــدأ اخملــــرج عــــصــــام الــــســــيـــد
ـــســـرحى بـــروفـــات "احلـــركـــة" لـــعــــرضه ا
اجلــديــد "زكى فى الــوزارة" بـعــد بــروفـات

ترابيزة طالت لشهر ونصف الشهر.
الـبـروفــات تـسـتــمـر حـتى نــهـايـة ديــسـمـبـر
احلــــالـى لـــيــــفــــتـح الــــســـتــــار عـن الــــعـــرض
ـسـرحى قـريـبـا  وكشف عـصـام الـسـيد ا
ـوسم الـشتـوى" لطـبيـعة عن تـفضـيله لـ "ا
ـــوسم والـــتى تـــتــمـــيــز بـــالــرقى جــمـــهــور ا

سرح. وتقديس فن ا
وذكـر عــصـام أن عــلى "أجـنــدته" كــمـخـرج
عـرض جـديـدين مع ليـنـ الرمـلى هـما
"فى بـيـتــنـا شـبح" و "أنـا وشــيـطـانى" تـبـدأ
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ـــــشــــروعــــات تـــــقــــيـم إدارة بــــرامج ا
ـديــنـة الـتــنـمــويـة الــثـقــافـيــة بـبــيت ا
"تـاون هـاوس" بالـتـعاون مـع الوكـالة
الـكــنــديـة لــلــتـنــمـيــة الــدولـيــة ورشـة
عــمل فى مــبــاد فن كــتــابـة الــنص
ـــســرحـى تــبـــدأ الـــورشــة فى 30 ا
ــدة ديـــســـمــبـــر احلـــالى وتـــســتـــمـــر 
خـــمــســـة أشــهـــر ويــشـــرف عــلـــيــهــا
يـاســر جـراب والــكـاتــبـة اإليــطـالــيـة
مــاريـان مــاسـة ومــصـصح لــغـوى لم

يتحدد اسمه بعد.
فـريق العمل ذكـر أن الورشة مـعنية

بـتـحـس قـدرات ومـهـارات األفراد
ـمارسة الفنون األدائية هتم  ا
ويـعــتــمـد مــنــهج الـورشــة عــلى عـدة
مـراحل; األولى تـدريبـات تـطـبيـقـية
لكتابة القصة القصيرة ثم تمارين
لــفـهـم وإدراك الـقــواعـد األســاسـيـة
لــــــــكـــــــتــــــــابــــــــة نـص مـــــــســــــــرحـى ثم
االســــــتـــــقــــــرار عـــــلـى فـــــكـــــرة عــــــمل
مــســرحى تــكــتب وتــنــفــذ كــمــرحــلــة

أخيرة للورشة.
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جلسات ترشيح أبطالهما بعد ظهور زكى للنور! 
ـيــزانــيـات كــمــا أكـد عــصــام أن عـرض « زكى» ال يــنــتـمـى إلى نـوعــيــة.. ا
الـضـخـمـة.. والـتى ال يـؤمن بـهـا عـصـام الـسـيـد حـيث يـفـضل الـبـسـاطة

التى هى مفتاح تقد الفكرة العميقة للمشاهد فى أفضل إطار.
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ـــســـرحى "مـــحـــمـــود شن الـــكـــاتـب ا
الـــــطــــوخـى" هـــــجــــومًـــــا حــــادًا عـــــلى
"الــــرقـــابـــة" الــــتى أوقـــفـت بـــروفـــات
ــا مـــســرحــيـــته اجلــديــدة "الـــشــعب 
يفـلسع" واصفًـا الرقابـة بأنهـا جهاز
بــولــيـــسى يــعـــرقل احلــركــة الـــفــنــيــة
واإلبـــــــداعــــــيـــــــة. روى الــــــطـــــــوخى لـ
ــا "مـــســـرحـــنـــا" حـــكـــايـــة "الـــشـــعـب 
يـفـلـسـع" مـؤكـدًا أن الـفـكـرة أيـقـظـها
بــــداخـــــله د. أشــــرف زكـى وأحــــمــــد
بـــــديــــــر وريـــــاض اخلــــــولى وعــــــقب

انـــتـــهــائه مـن الــكـــتـــابــة بـــدأ اخملــرج
هـــشـــام عـــطــــوة الـــبـــروفـــات إلى أن
أوقـفــتـهـا الـرقـابـة رغم تـغـيـيـر اسم
ــســـرحــيـــة أكــثــر مـن مــرة وحــذف ا
بـــعض اجلـــمـل من حـــوارهـــا. وذكـــر
الــطـوخى أنه يـفـكـر جـديًـا فى أخـذ
ـها على روايته إلى اجلـامعـة لتـقد
مــــســـرحــــهــــا كــــمــــا ســــبق وفــــعل مع
مــــســـــرحـــــيــــتـه "بـــــكــــرة يـــــا زمــــان" و
"دســــتـــور يـــا ســــيـــادنـــا" ولـم يـــنـــكـــر
الــطــوخـى أن روايــته "خــطــرة جــدًا"
لـدرجة أنـها أشعـلت حرائق اخلوف
فـى داخل أكثـر من مـسـئـول قـرأها
حـيـث تتـنـاول حـكـايـة شـعـب قرر أن
يـحــرج حـكـومـته فـيـتـرك لـهـا الـبالد
لتصبح حـكومة بال شعب ويضطر
ـواطن الــوحـيـد الـبــاقى ألن يـكـون ا
الــشــعب كــله وكــشف الــطــوخى أنه
سـحب نصه اآلخـر "تـايتـنك تو" من
ه كـ الـــبــيـت الــفـــنى رافـــضًـــا تــقـــد
ا يفلسع". "تعويض" عن "الشعب 

دروسة وهـى األعمال الشـبابية ادة ا ثم حتـدد ا
فى الــــفــــتــــرة من  1987 إلى 1992 مــــا يــــعــــطى
ــتـــابـــعــة الـــراهــنـــة لـــلــظـــاهــرة الـــكــتـــاب حـــيــويـــة ا

سرحية. ا
أمـا الــقـسم األول فــيـحــمل عـنــوان "حـول مــفـهـوم
الــتــجـريب" والــذى تـطــرح فى بــدايـته تــسـاؤالتــهـا
ـتـقـدمة األولـيـة حـول احـتـيـاجـات كل من الـدول ا
والدول النامية للـممارسة التجريبية وتوضح أن
ـــؤســـســـات الـــتـــجـــريب فـى الـــغـــرب ثـــورة عـــلى ا
وتـوجه لربط الـفن بـاحليـاة لكـنه - بـالنـسـبة لـنا
 – حتــول إلى مـــؤســســة لـــهــا امـــتــيـــازات خــاصــة

عزل عن احلياة!! يتبناها النظام 
ـسرح الـتجـريبى مـسرح طلـيعى" وحتت عـنوان "ا
تــوضح أن الــطــلــيــعــيــة لــيــست مــصــطــلــحًــا فــنــيًــا
مـحــددًا عـلى نــحـو مــا نــرى فى مـذاهب الــداديـة
والطبيعـية لكن - بصورة عامة  – تعنى اخلروج
ــســتــمـر عــلى مــا اســتــقــر من تــقــالــيــد ولم يــعـد ا
ـــعـــاصـــرة; وعـــلـى عــادة مـــعـــبـــًرا عن الـــتـــطـــورات ا
الـكتـاب تسـتعـرض د. نهـاد تـاريخ الطـليـعيـة ونرى
ــســرحــيــ الــيــونــانـيــ ثم أنــهــا قــد بـدأت مــنــذ ا
ـنا الـعربى تـأكـدت مع شكـسبـير أمـا بـالنـسبـة لـعا

فقد بدأت منذ الستينيات.

وحتت عـنـوان "معـنى الـتـجـريب وجتلـيـاته" تـعرف
ـارسة الـتـجريـب بأنـه لفـظـة جـديـدة تـعـبـر عن 
ـة تتحـقق بصورة دوريـة فى حلظات جدليـة قد
ـسرح الـعقل وتـثويـر الوعى وقـد مر فى مـجال ا
الـعــربى مـنـذ اخلـمـسـيـنـيـات وحـتى الـسـبـعـيـنـيـات
ــرحــلـــتــ واضــحـــتــ كــانت األولـى ثــورة عــلى
ـــســرح ـــوروث واإلبـــحـــار فـى عـــلـــوم ا الــقـــد وا
ــــيـــــة وقــــد مـــــهــــد ذلك احلـــــديث وجتـــــاربه الــــعـــــا
لــلـمــرحــلـة الــتـجــريــبـيــة الـتــالـيــة الــتى بـدأت مــنـذ
مـنـتـصف الـسـتـيــنـيـات والـتى ركـزت جـهـودهـا فى
الـبـحـث عن صـيـغـة مــسـرحـيـة عـربــيـة جتـمع بـ
ـكان فى ـعـاصـرة; وتأكـيـد مـحـوريـة ا األصـالـة وا

مقابل تهميش الزمن والتأثر بألف ليلة وليلة.

ظــلت قـضــيـة الـفــصـحى والــعـامـيــة مـثـار اهــتـمـام
بدع لـفترات طويـلة لكنـها مع تطور النقـاد وا
النظرة لإلبداع أخـذت فى اخلفوت ليحل محلها
االهــتــمــام بـــالــلــغــة الـــدرامــيــة بــغـض الــنــظــر عن

طبيعتها العامية أو الفصحى.
وقـد يــبــدو من مـحــاور الـكــتــاب اهـتــمـام د. نــهـاد
بــالـتــجــريب - وهـذا صــحـيح  – لـكــنه اهـتــمـام ال
يـدفعهـا إلى قبـول كل التجـارب لذا نـراها تعـتبر
أن االعـــتــمـــاد عـــلى حـــركـــة اجلـــســـد فـــقط يـــعــد
مــعــيـــارًا ســطــحــيًــا ال يــنـــبــغى الــتــعـــويل عــلــيه فى

سرحى. احلكم على جتريبية العمل ا
ــتع تـتـحـدث عن تـاريخ االرجتـال  وفى مـبـحث 
سرح التجريبى وترى فيه صراعًا وموقعه فى ا
ـمــثل ومــعــبـرًا عن ــؤلف وسـلــطــة ا بــ ســلـطــة ا
الــتــصــارع بــيــنـهــمــا لــكــنــهـا  – أيــضًـا  – تـرفض
ــمــنـهـج ثم تـســتــعـرض االرجتــال الــعـفــوى غــيـر ا
ــســرح الــتـــجــريــبى ــســرحى بـــا عـالقــة الــنــقـــد ا
وتــؤكـد عـلى ضــرورة أن يـتــخـلى الـنــقـد عن وضع
مــعــايــيـر نــهــائــيــة يــنــطــلق مــنــهــا فى احلــكم عــلى

سرحية. األعمال ا

اللغة الدرامية
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سرح  حتى ال يتحول ا
إلى عمارة انقطع فيها النور

كان ؤلف طبـيعة ا تفـرج من إكمال الرسم أو الـتخيل. كمـا عالج ا رسوم ذلك الـعصر. وهو مـا يعفى ا
ـلحمى" سرح ا سـرح الشرطـى والبحث عن اجلـمال عبـر اخليـال" و "أبعاد مـكانيـة جديـدة فى ا فى "ا
ـكـان الــطـبـيــعى الـذى يـخــتـزن احلـيـاة ــسـرح الـطــلـيـعى" "اخلــروج إلى ا ـكـان فى ا "احلـلم واحلـدس بــا

كان فى تيار ما بعد احلداثة. والزمن" ا
ـؤلف الوظائف اخملـتلـفة للـرموز واألساطـير واسـتخدامـاتها وحتت عـنوان (رمـوز و أساطيـر ومسرح) تـناول ا
سرح" فهى: "ثـنائيات الفضاء ؤلف موضوعه: "سـحر ا سرح أما العـناوين األخرى التى تناول حتـتها ا فى ا
ـسـرحيـة بـ تـصـورات النص ـقـدس والـدرامـا" فضـاءات مـسـرحـية فى الـسـيـرة الـهالليـة الـتـقـنيـات ا ب ا
ـة. وقـد ضـمت هذه الـدراسـة عـدًدا من الـعـناوين وآليـات الـعـرض جتـارب أم جتريـب أم هى عودة إلـى العـو
الــفـرعــيـة هى "حتـديــد مـصــطـلح الــشـبـاب واخملــرجـ الـشــبـاب حــدود الـتـجــريب ومـعــنـاه الـتــجـريب ووهم
وسـيقى وفضاء اجلسد ـسرح ب األدب والفن ا التجريب فضـاء احلركة تأصيل مـسرح جتريبى عربى" ا
ة قدس نصوص قد وسيقى والفنون الشعبية واإليقاع واجلسد وا واشتمل على عناوين داخلية: ب ا
رجعية ومعملية أثور الشعبى ب ا مفردات جديدة فى التعبير اإليقاع الكونـى فى طقوس صوفية سحر ا
أثـور زخـرفة أم أثـور إلى الـتـجريـب ا ـتـحـول من ا ـدلـول الـثابت وا الـتـجريب وحتـته (الـبـحث فى الدال وا
ـقدس سـقوط ـأثـور ولغـة العـرض) الكـوميـديا والـضحك ا ـأثور وجـمالـيات الـعرض لـغة ا بـناء? جـمالـيات ا
سرح فى عمارة احلضارة تـلقى ا سرحى ب النص وا اجلدران األربـعة سحر اخلطاب جدليـة العرض ا
اإلنسانيـة استجواب الـتراث وانطـفاءة التأصـيل وحملت الـدراسة األخيرة عـنوان: "سحرة األطـفال" وتناول
ـسرحى عـبد الفـتاح رواس قـلعة جى ؤلف النـاقد ا فيـها مسـرح الطـفل; سحـره وإشكالـياته.وقـد انتـهى ا
ـسرحيـة حتى ولو كـان مغرقًـا فى الواقعـية ال يتـوفر فيه قدر إلى أن "أيًا من النـصوص أو العروض ا

سرح التى جتعله مضيئًا هو مجرد عمل منطفئ وعمارة فنية انقطع عنها النور. واف من أسرار ا

عن التجريب
 سألونى

ا لـفتـرات طويـلة قـادمة  –سؤاالً مـلـحًا يـحـتاج  –دائـمًا – ـارسة  –ور سـيظل "الـتجـريب" مـفهـومًا و
إلى إعـادة الـنـظـر والــتـقـيـيم ولـعل هــذا مـا حـدا بـالـنـاقــدة الـكـبـيـرة د. نـهـاد صــلـيـحـة إلى أن جتـعل من
مـارسة اإلبـداعيـة; مدارًا "الـتجـريب" سواء عـلى مسـتوى الـطـرح النـظرى والـتاريـخى أو على مـستـوى ا
ـهـاد نـظـرى يــسـتـعـرض تـاريخ الـتـجـريب ويـربط بـيـنه وبـ بـدايـات رئـيـسـيًـا لـهـذا الـكـتـاب الـذى يـبـدأ 
ـرحـلـة الــثـانـيـة عـام  1988مع تــأسـيس الـنـهـضـة ومــا تال ذلك من ركـود لـفــتـرات طـويـلـة إلى أن تــبـدأ ا

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

يدور الـقسم الـثانى فى تـناغم واضح مع الـقسم
ـسرحيـة التجـريبية األول حول بعض الـتجارب ا
فتـقدم أعـماًال أولى لـبـعض الكـتاب مـثل محـمود
أبـو دومـة الـذى حتــلل له ثالث مـسـرحـيـات هى:
"الـبــئــر جـاءوا إلــيـنــا غـرقـى رقـصــة الـعــقـارب".
وتـوضح استـثمـار الكـاتب لتـقابل األلـوان ورمزية
ـوتـيـفـات; الـبـحـر وحـرفـة الـصـيـد وغـيـرهـا من ا
كـمــا حتــلل مـســرحـيــة مـحــسن مــصـيــلـحى "درب
سـرحية التى جتـعل من التمسرح عـسكر" هذه ا

الصريح ملمًحا رئيسًيا. 

اذج من أمـا الـقـسم الثـالث واألخـيـر فـيـدور حـول 
سـرحى تتعرض الـتجريب فى اإلخـراج والعرض ا
فيه لـتجـربة اخملـرج أحـمد إسـماعـيل فى "الشـاطر
حـسن" وكــيـفـيـة مــسـرحـة احلـدوتــة الـشـعــبـيـة الـتى
يتمـيز نصهـا بالشاعـرية والعذوبـة وجتربة األخوين
هناء وانـتصـار عبـد الفـتاح فى مـسرحـية "الـدربكة"
الــتى تــتــخـذ مــادتــهــا األســاسـيــة من أشــعــار كــوثـر
سرحى مـصطفى والتى اتـخذت شكل القـصيد ا
وعرض "حـكاية الـرايح واجلاى" الـذى قدمـته فرقة
سرحـية وهكذا يـستمر الـقسم األخير احلسينـية ا
فى حتـلـيل الـعـروض احلـديـثـة وتـوضـيح مـا بـها من

ظواهر التجريب والتجديد.
ـهم هو أنه يـزاوج ب يـز هذا الـكـتاب ا إن أهم مـا 
التأريخ والـتنظيـر والنقـد التطبـيقى فى وحدة واحدة

ليس من السهل تفكيك عناصرها.

ـتــفـرج يـخــرج من زمـنه إلـى زمن الـعـرض مــسـتــغـرقًـا فى ـسـرح يــجـذبك إلــيه ويـجــعل ا أى سـحــر فى ا
متـابعة مسرودة بـصرية وسمـعية تالمس الواقع حـينًا واخليال حـنيًا. أو ينـتزع من ذلك االستغراق إلى

فسحة من التأمل والتفكير واحملاكمة الفعلية?
سرحية والفنون التى تؤلف جانبًا من لغة ومفردات كان والتقنيات ا هل يكمن السحر فى جماليات ا
ـأتور واألسـطورة واستـجواب الـتراث. أم فـى فضاءات األداء العـرض. أم فى نص احلـكايـة ومنـاخات ا
ـتنـوعة.أم فى الفـكر الـذى حتمـله لغة واجلسـد اإلنسـانى والتشـكيالت احلـركيـة ومغامـرات التـجريب ا
ــسـرح ــســرحى? حـول هــذه األســئــلـة وفى مــحــاولــة لإلجـابــة يــدور هــذا الـكــتــاب (سـحــر ا اخلــطـاب ا
..هوامش على منصة العرض لكاتـبه: عبد الفتاح رواس قلعة جى وهو شاعر وقاص وكاتب مسرحى

وناقد ولد فى حلب عام 1938.
ـسرح وإعادة النظر فى الوجود والتى ؤلف و17دراسة نقدية هى ا الكتاب يتـألف من مقدمة بقلم ا
ـسـرحى الـسورى طـارحًـا خاللـها قـاربـة ومحـاكـمـة الراهن ا ـؤلف مـقـدمة ثـانـيـة خصـصـهـا  يعـتـبـرها ا
ـؤسـسـات الرسـمـيـة لم يـنـهض بـدوره ولم يـحـقق مـفـهومه  – الـذى وجـهـة نظـره الـتى تـرى أن مـسـرح ا
ـكن أن يـنـفصل ـسـرح قرين الـتـمـرد والسـحـر وأنه كـأى وجـود ثقـافى ال  ـؤلف  – وهـو أن ا يـعـتنـقه ا
ـغامـرة وهـو كـموجـود يـعـيد عن الفـسـلـفة: فـلـسـفة الـفـكـر وفـلسـفـة الـفن والتـى منـهـا يـتولـد اإلبـداع وا
النظر باسـتمرار فى الوجود: وجـوده كمسرح يسعى دائـما إلى جتاوز راهنه وارتيـاد ما هو غير عادى
ــوضــوعى أو الــواقع االجــتــمــاعـى والــســيــاسى والــثــقــافى وفى الــوجــود اإلنــســانى ومــا وفى الــوجــود ا
سرح والسحر هو أن كليهما تمرد وهذا ما ال تنهض يتضمنه من أفكار وقيم موروثة وأن ما يـجمع ا
ـؤسـساتى ـسرح ا سـرح الـرسمـيـة ألن عمـلـهـا وظيـفى وهـو إنتـاج عـرض مسـرحى فـإن ا بـه مؤسـسـة ا
ـؤسسـات تـسعى إلى اسـتـطـاع أن ينـتج عـروضًا مـسـرحيـة ولـكنـه لم يسـتـطع أن ينـتج مـسـرحًا. وهـذه ا
سرحية كحركة "عـرض" وليس كحركة "مسرح" وفهمها للتطوير واحلداثة ال يتعدَّى  تنشيط احلركة ا
إعــادة الـنـظــر فى هـيــكـلـيــتـهــا فـهى مـشــغـولـة
دائـــمًــــا عن الــــفـــهـم والـــتــــكـــويـن والـــســــيـــر فى
الطريق إلى مسرح "مـفكّر" و "مبدع" بالبحث
عن هــــيـــــكــــلـــــيــــات جـــــديــــدة تــــعـــــمق الـــــكــــيــــان
ؤلف ب ثالثة أنواع ؤسساتى. وقـد فرق ا ا
ــــســـرح ــــســـرح هـى "مــــســـرح اإلبــــداع ا من ا
الـسكـونى الراكـد (الذى يـقدم صـورة تبـريرية
ــة لـلـحـيــاة) ومـسـرح االســتـهالك. وقـد مـسـا
ـؤسـسـاتى ضـمن ـسـرح الـرسـمـى ا صــنف "ا
الـــنـــوعـــ الـــثـــانى والـــثـــالث وطـــالـب بـــإعــادة

ؤسسات.  النظر فى مهمة ا
ـــكـــان وفـى دراســـته الــــثـــانــــيـــة (جـــمــــالـــيــــات ا
ــكــان) "جـزء ــؤلف أن (ا ـســرحى) اعــتــبـر ا ا
من الشيفرة العامة التى ترسلها سينوغرافيا
العرض باجتاه اجلمـهور وأن طبيعة اخلشبة
ـشهد تـتحكم اتـساعًا وعـمقًـا ليس بصـياغة ا
ــســرحى وحــركـة اجملــامــيع والــشـخــصــيـات ا
ـــســـرحى ـــكـــان ا ـــا بــــعـــمـــارة ا فـــحـــسب. وإ
وجــــمـــالـــيـــاته بـــاعـــتــــبـــاره جـــزءًا من الـــفـــضـــاء
ـعنى أن سـرحى الـذى هـو أيقـونـة الـنص  ا
األيــقــونــة تـــرتــبط بـــعالقــة تــمـــاثل مع الــشىء
ـسرحى هو جـملة الذى تمـثله وأن الـفضاء ا

كانية.  من العالمات اكتسبت صفة ا
ــــســــرح ـــــكــــان" فـى ا ـــــؤلف "ا وقــــد تـــــنــــاول ا
الطـبيعى بـاعتبـاره نسخًـا فوتوغـرافيًا لـلمكان
ــســرحـيــات الـتــاريـخــيـة احلــقـيــقى كــمـا فى ا
(مــثال) وهــو مـا اعــتـبــره روالن بـارت "مــرضًـا
يقـوم على تـضخـيم الوظـيفـة التـاريخـية أو ما
ــكن تــســمـيــته بــاحلــقــائـقــيــة األثــريــة حـيث
ــســرح إلى مــعـرض ألدوات تــتـحــول خــشــبـة ا
ـنـسـوخـة عن  ـتـخـفـيـة احلـقــيـقـيـة ا الــعـصـر ا

سرح  الكتاب: سحر ا
(هوامش على منصة العرض)

الكاتب: عبد الفتاح رواس قلعة جى.
الـنـاشـر: الـهـيـئـة الـعـامة الـسـوريـة لـلـكـتـاب - دمـشق

اذج من التجريب

التجريب فى اإلخراج
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سالسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية االلتزام فى ا

مسرح األطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «اجلزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات واألداء التلقائى فى موالد األولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

األعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس اإلدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع اإلصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

ثل لكل األدوار». »
ـالـيـة فـاز بـرحـلـة فى إطـار بـرنـامج بـخالف اجلـوائــز ا
اعـرف بلـدك خـمـسـة عشـر فـائـزاً هم: دالـيا سـلـيـمان
شـادى محمد السيـد مصطفى شحاتـة السيد حسام
مـحـمـد حـامـد عـصام عـبـد احلـمـيـد إبـراهـيم أسـماء
مـــجــــدى إصالح إبـــراهـــيـم شـــعـــبـــان حــــســـ ســـمـــر
مــحــمــود نـور عــكــاشــة الــســنــوسى أســامــة عــبـد الــله

رمضان محمد عطية محمود.

) فى النص سرحى (سـيميائـياً عروضـة محاوالً دراسـة الفضـاء ا وا
ـنـشـأ ونـظـريـة ــعـيـار ا ـســرحى وذلك من خالل فك روامـزه وفـقـاً  ا
ـا يـعـنى دراسـة الـعالمـة االتــصـال وعالقـتـهـمـا بـبـعـضـهـمــا الـبـعض. 
ذاتـهــا وكـيــفــيـة حتــولـهــا بــالـعــودة إلى روح الــنص. وقـد كــشف قــانـون
«الــســيــمـيــأة» قــوة وقــدرة الــعالمــة الـهــائــلــة عــلى الــتـحــول (ديــنــامــيـة

العالمة).
ـمـثل وصفـاته الفـسيـولوجـيـة مجـموعـة متـكامـلة من كـذلك اعتـبر ا
العالمات الـتى تتيح تـبادل أنـساق العالمـات وروامزها الـتى تشكل
فهوم الذى أسماه مثل وهو ا سرحى بيـنها وب جسد ا الفضاء ا
وضوعى) كمـا أشار إلى مفهوم تـصل الذاتى ا ؤلف (مفهوم ا ا
آخــرين يــخــصــان الــعالمــة هـــمــا «مــرض الــعالمــة» بــحــسب «روالن
ـفــهـوم الــذى يـتــعـلق بــقـدرة الــعالمـة عــلى الـتــضـمـ بـارت» وهــو ا

ــمــثل هــو صـاحب حــيث تــدل الــعالمــة عـلـى الـشـىء ذاته ويـكــون ا
فهوم اآلخـر فهو يـدور أيضا حول ديـنامية العالمة وحامـلها. أمـا ا
ــسـرحــيـة وحتــولـهــا وازدواجـيــتــهـا وتــراتـبــهـا الــهـرمى فى الــعالمـة ا
الـعــرض وتـصــدر الـصــورة والـتــصـدر هــنـا يــعــنى تـغــريب الـفــضـاء
تـفرجـ من خالل عدة مـؤثرات حـاملة ـسرحى وجـذب أنضـار ا ا
لـلـعالمة.. لـيـتضح بـذلك أن ثـمـة ثالثة أبـعـاد للـمـكان وبـعـداً واحداً

للزمان.
ـســرحى إلى ــؤلف بــتـقــطــيع الـفــضــاء ا فى الـفــصل الــتــاسع يـقــوم ا
ـظـهر أنـسـاق عالمـاتـيـة هـى: ( أنـسـاق الـتـعـبـيـر اجلـسـدى  أنـسـاق ا
نـطوق  كـان احلركى  أنـساق الـنص ا اخلارجى لـلمـمثل  أنـسـاق ا

نطوقة). ؤثرات غير ا أنساق ا
ـا  تــنـاوله مــشـيـراً إلى ـؤلف كــتـابه بـاســتـعـراض مــوجـز  ويـخـتــتم ا
ــسـرحــيـة أهــمــيـة تــطــبـيق الــنــظـريــة الـســيــمـيــائــيـة عــلى الــنـصــوص ا
ـكن إعـادة والـدرامـيـة ألن هــذا سـيـفـتح نـافـذة جـديـدة من خاللـهـا 

سرح. اكتشاف ا

> إن إبـسن يلعب بالـرموز فى "البطة الـبرية" على طريـقة العب الترابيـز الذى يقرر أن يقـفز قفزت فى
ـعتـادة.. أو على طـريقة الـساحـر الذى يـدخل يده فى الـقبـعة فـيخرج الـهواء بـدالً من القـفزة الـواحدة ا

رة بحمامة بيضاء. منها أرنبا سمينا فإذا أدخله ثانيًا فى القبعة خرجت يده هذه ا 28
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> فـى "البطـة البريـة" يلـعب إبسن ضد نـفس التـقنيـة التى ابتـدعهـا.. فاإلبداع الـسابق يـصبح "كلـيشيه"
بدعـة مثل إبسن أن كل مـسرحية تـصبح حتديًا جـديدًا يستحـق إضافة جديدة أمـام أصحاب الطـاقات ا

سواء فى منطوقها الفكرى أو بنائها وتقنياتها.

ه بنادى مسرح إهناسيا ببنى سويف. سرحى الذى يستعد اخملرج محمد شمردن لتقد > "بدون اسم" هو عنوان العرض ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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نحن.. هنا.. اآلن
سرح .. فى ا

ـؤلف فى الـفــصل الـرابع ومن خـالل نـظـرة سـوســيـولـوجــيـة يـتــنـاول ا
ــســرحى بــاعـتــبــاره فــعـالــيــة اجــتـمــاعــيــة تــعـنى بــالــســلـوك الــفـضــاء ا
اإلنــســانـى وعالقــته بــالــفــضــاء مــســـتــشــهــداً بــكالم «هــال» وإشــارته

كانية ودالالتها االجتماعية  للمسافة ا
ـثــابـة مــجــمـوعــة أحـداث اســتـخــدام اإلنــسـان لــلـفــضــاء احملـيط بـه 

اءات واإلشارات وتعابير الوجه. ثقافية درامية من حيث اإل
ــؤلف إشــكـالــيــة الـنـص الـدرامى فى الـفــصل اخلــامس يــســتـعــرض ا
ـؤلف الــذى يــتــمــيـز ـســرحى مــعــتــبــراً الـنـص الـدرامـى هـو نـص ا وا
ـسـرحى هـو نـص الـعـرض الذى بـتـقـالـيـده الـدرامـيـة بـيـنـمـا الـنص ا
ـتفـرج ومـشـيراً إلى أن ـمـثلـ وا ـثل الـرابطـة أو الـقنـطـرة ب ا
الـنص الـدرامى إمـكانـيـة تـخـضع لـقـابلـيـة الـعـرض وشـروطه وقدرات
مـثل وأن العالقة بـ النص والعرض حتـكمها ضـوابط متبادلة ا

ؤلف باخملرج. وهو ما يحيل إلى إشكالية أخرى حول عالقة ا
ـــســرحـى بــالـــفــضــاء ــؤلـف الــنص ا وفى الــفـــصل الـــســادس يـــربط ا
الـــدرامى مــشـــيـــراً إلى أن فـــضــاء احلـــكـــايــة الـــســـرديــة وصـــيـــغــتـــهــا
اخلـطـابيـة يخـتـلف عن الـفضـاء الدرامـى ورسالـته غـير الـلغـويـة التى

تتشكل وفق الفضاء اللفظى وإمكاناته.
» يـتـشـكل من دالالت وروامـز تـمـكن من فـالـنـص الـدرامى «سـيـمـيـائـيـاً
ــعــنى أنه  « قــراءته وتــفــتح أفــقــاً تــخــيــيــلـيــاً لـه وجتــعـلـه «بــيـنــصَّــيــاً
يسـتخدم تـقنيـات تصويريـة تصل مؤلف الـنص بقارئه بـينمـا يتشكل
الـفــضـاء الـدرامى «سـيــمـيـائـيــاً» من روابط لـفـظــيـة (زمـكـانــيـة) تـنـمـو
خالل الــوصف الــسـردى واحلــوار بــذلك يـتــحــدد الـفــضــاء الـدرامى

ضمن عدة أنساق سيميائية.
األول: مـــســتـــوى «الــوظـــائف» ويـــتــحـــدد من خالل الـــلــفظ وعـالمــاته
األيـقونـيـة الـتى تسـمح بـتـشـكيل صـورة ذهـنـية لـلـفـضاء عـلى مـسـتوى
ـــســـتـــوى «اإلنـــشـــائى» الـــذى يـــشــيـــر إلى أن الـــفـــعل الـــزمـــكـــانى ثم ا
الشخصية وحـركاتها فى الفضاء الدرامى هى أساس تشكيل صورة
ـكـانى االجـتـمـاعى وأخـيـراً مـسـتـوى «األفـعـال» وهـو الـذى الـفـضـاء ا
كـان / الفضـاء فليس دى ديـناميـة الشخـصية فى ثـبات ا يرتـبط 
لـلمـكـان قـيمـة بـدون فـعل وال يتـحـقق الـفـضاء الـدرامى إالّ بـاخـتراق
الـشـخــصـيـة لــلـمـكــان. وقـد كــانت الـقـراءات الــبـنـيــويـة والـســيـمـيــائـيـة
وحتـلـيالت روالن بارت أولى الـتـوجـهات الـتى قـامت بـعدة اقـتـراحات

لدراسة الفضاء الدرامى.
ـســرحى ــؤلف فى الــفــصل الــســابع إلى تــنــاول الــفــضــاء ا ويــنــتــقل ا
بـاعــتـبــاره فـضـاء لــلـتــواصل بـ الـشــخـصــيـات واألحـداث ودالاللــتـهـا
ـتفـرج مـشـيـراً إلى نـظـريـة الـتواصل ـمـثل وا الـدرامـيـة كـذلك بـ ا

ا بعد احلداثة وطرق اللعب مع اجلمهور. سرحى وارتباطها  ا
ــقــروءة ــؤلـف لــعـــدد من األعــمـــال ا فى الـــفــصـل الــثــامـن يــتـــعــرض ا

ـوضـوع ـسـرح كـعالمـة أو كــحـامل لـلـعالمـات هـو ا فـضــاء خـشـبـة ا
ـسرحـى / دراسة الـذى يـتـنـاوله أكـرم الـيـوسف فى كـتـابه (الـفـضـاء ا
سـيميـائيـة) وهى بحق دراسـة فريدة مـن نوعهـا فى مجـال الدراسات
ؤلف: سـرحيـة حـيث ترتـكز عـلى الـعالمة (اآللـية) الـتى يـسمـيهـا ا ا
(نــحـن / اآلن / هــنــا) قــاصـداً اإلشــارة إلـى (اجلــمــهــور / الــزمـان /
كان) سعياً نحـو اكتشاف وتوصيف الفـضاء عالماتياً من حيث هو ا
ـسرحى درامـا وصورة مـرئيـة مـسرحـية هـذه النـظـرة إلى الفـضاء ا
ـيز دراسة أكـرم اليوسف - الذى يكـاد يكون مـهمالً - هى أكـثر ما 
خاصـة وقد حـاول مـعاجلـتهـا بشـكل غيـر سـردى مسـتخـدماً الـقراءة
ـسرحـيـة والدرامـية الـسـيمـيوطـيـقيـة فى تـتبع اإلشـارات والعـالمات ا
ــسـرحـى كـاشــفـاً - بــذلك - خــيـوطه الـتى تــتـشــكل داخل الــفــضـاء ا
الـدراميـة واالجتـماعـية والـسرديـة وموضـحاً فى الـوقت نفـسه تأثـير
رئـية فى تـشكيل ـؤثرات بنـوعيـها: الـصوتيـة وا الـتعبـير اجلـسدى وا

سرح. العالمة أو العالمات التى ينضوى عليها فضاء خشبة ا
ــؤلـف قــراءة تــاريــخــيــة لــنــظــريــة الــداللـة فى الــفــصـل األول يــقـدم ا
مرجعاً جـذورها إلى أفالطون وأرسـطو متتـبعاً مـسارها عنـد إمبرتو
إيكـو فى كتـابه (السـيمـياء وفـلسـفة الـلغـة) ثم اللـغة عـند سوسـير ثم
تمـهيـدات مـدرسة بـراغ وكتـابات روالن بـارت مـؤكداً أنه عـلى الرغم
من تـشكل الـنـظـرية مـع كل هذه اجلـهـود فـإنهـا لم تـتـعرض لـلـمـسرح
ـؤلف الــفـضـاء ولم يـكن هـنــاك اهـتــمـام سـيــمـيـوطــيـقى به وقــد عَـدّ ا
ـســرحى حـقالً مـعـرفـيـاً يـهــدف إلى حتـلـيل مـواضع الـذوات واألطـر ا
سـرحى فى ظل هـذا الثـالوث ـكانـيـة من خالل تفـكـيك الفـضـاء ا ا
ترابط ( نحن - اآلن - هـنا) الذى من شأنه إقـامة التواصل احلى ا
ب الـعناصـر الثالثـة مسـتعـرضاً ذلك من خالل عـلم «البـروكسـيما»
ـعـنى بـالكـشف عن الـفضـاءات االجـتمـاعـية ـسـافة وهـو الـعلم ا أى ا
بــوصـفــهـا ســلـوكــاً مـكــانـيــاً تـتــبـلــور خالله الــفـضــاء كـمــعـادل لــتـرابط

الثقافة وتبلورها.
ــصـطــلح بــاعـتــبـاره ــؤلف فى الــفـصـل الـثــانى إشــكـالــيـة ا ويــنـاقش ا
ـكتـوب والـعرض يتـعـرض لـنمـطـ مخـتـلفـ هـمـا النص الـدرامى ا
هـذا من نـاحيـة ومن نـاحـيـة أخـرى بـاعتـبـاره يـشـكل حـقالً جـديداً -
سرحى عن كان ا فى طور اإلنشاء - مشـيراً إلى اختالف مفهـوم ا
كان مفـهوم الفـضاء ومـتنـاوالً روافدهمـا األوربيـة والتى تـشيـر إلى ا
ـكان ـسـرحى بـاعـتـبـاره مـكـان الـعـرض بـيـنـمـا تـرى فى «الـفـضـاء» ا ا
. وقــد اسـتــبـدل الــنـاقـد الـذى يــطـرحـه الـنص ويــشـكـلـه خـيـال الــقـار
ـكـان بالـفـضـاء وبلـوره داخل عـلم الروامـز الـفضـائـية «إدوارد هال» ا

(البروكسيما) وحدده فى ثالثة أنساق «بونية» مسافية هى:
قوم - الثابت (تشكيالت معمارية ثابتة). 1 - ا

قوم - غير الشكلى. 2 - ا
قوم شبه الثابت (مقومات تتحرك ولكنها ليست ديناميكية). 3 - ا
ؤلف الـكـشف عن الرافـد الـعربى لـلـمصـطـلح وداللته كـذلك حـاول ا
لدى الفالسفة الغرب فاستعرض حتديدات عبد القاهر اجلرجانى
واهتمام ابن خلدون بالبـعد االجتماعى للمكان وبعنصر احلركة فى
ــؤلف خالل رصــده إلى أن الــعــرب حــصـروا الــفــضـاء وقــد تــوصل ا

مفهوم الفضاء فى كونه األرض الفارغة.
ؤلف سرحى بالـزمان يستهل ا ـكان ا ومن خالل عالقة الفضاء / ا
فـهـوم الريـاضى كـرؤيـة فيـزيـائيـة تـسعى فـصـله الثـالث مـنـطلـقـاً من ا
ـكــان. فـإذا كـانت الــنـظـرة الـكالســيـكـيـة لــربط الـزمن بـاحلــركـة فى ا
ـا يــعـنى فـصل الـزمـان عن لــلـفـضـاء تـرى أنه مـتــكـافئ االجتـاهـات 
كـان فإن ألـبرت أيـنشـتاين يـرى استـحالـة فصـلهـما ومن هـنا يـؤكد ا

ؤلف على أهمية الزمان باعتباره (احتمالية وقوع احلدث). π«cƒdG Iô«eCGا

 الكاتب استخدم القراءة
السميوطيقية فى تتبع
 اإلشارات والعالمات

ـــســــرحى (دراســـة الــــكـــتــــاب : الـــفــــضـــاء ا
سيميائية)

ؤلف: أكرم اليوسف ا
الناشر: دار مشرق - مغرب 1994

اضى. > مسرحية «والد اللذينة» للكاتب أسامة أنور عكاشة وماخملرج محمد عمر  تصويرها تليفزيونيا األسبوع ا

¢übQ á°TQh 14 ≈a ..º¡eÉ°ùLCG OhóM ¿hRhÉéàj ÜÉ°T 200 نحن.. هنا.. اآلن
سرح .. فى ا

«تعرف على حـدود جسمك.. وجتاوزها».. حتت هذا الشعار
قـــــدم فــــــريق ”flaying steps" 14 ورشـــــة عــــــمل وثـالثـــــة
عروض فى الـقاهرة واإلسـكنـدرية وأسـيوط فى الـفترة من 3

إلى 9 ديسمبر.
ـصـر كـان حتـفـيـز الـشـباب ى  الـغـرض من زيـارة الفـريق الـعـا
صرى للتـعبير عن نفسه من خالل ورش العمل التى شارك ا
فـيـها مـا يـقارب 200 شـاب وفتـاة مع أفـراد الـفرقـة الـشهـيرة
التى تـأسست عام 1993 وفـازت أربع مرات بـبطـولة الـعالم

«الهيب هوب دانس».
ـصــرى عــلى الــفــرقـة وورش الــعــمل فــاق تــصـورات اإلقــبــال ا
إدارة مــعــهـد جــوته - صــاحب الــدعــوة - حــيث مأل الــشــبـاب
كـتبة اإلسكـندرية وشجـعوا الفرقـة بحماسة سرح الكـبير  ا
بالغـة مؤكـدين أن الرقص يخـلص اجلسم من تـوتره ويجـعلهم
أكـثــر جـاهـزيـة لالمـتـحـانـات الـدراسـيـة وطـالـبـوا بـورش أكـثـر
وأطول زمناً واصفـ «الهيب هوب» و«البريك دانس» بأنهما

مرادفان للحرية والتحليق.
"flaying من جـانبـها وصـفت «سـباسـتيـان» إحدى عـضوات
”steps ما تـقدمه الـفرقة بـأنه فن تعـود جذوره إلى الرقص
األفريقى وجـد لنـفسه مـساحة فى شـوارع نيـويورك قبل أن
ينتشـر فى أوروبا والعـالم وفيمـا يتعلق بـأسلوب عـمل الفرقة
كـــشــفـت «ســبـــاســتـــيــان» أن الـــعــرض يـــبـــدأ عــادة بـــفــكـــرة يــتم
تطـويرها أثـناء التـدريبات مـفضلـة تسمـيته بـ «نـتاج» اجملهود
شـتـرك لعـدة مـبدعـ مـكررة الـتأكـيـد على االخـتالف الـتام ا

ب ما تقدمه الفرقة وب الباليه أو الرقص احلديث.
فـيما يـتوقف «رافـييل» الـذى تعود أصـوله إلى مدغـشقـر عند

تـعــدد الـقــصص الــتى يــرويـهــا كل عــرض كـانــعـكــاس لــلـحــيـاة
الـيـومـيـة التى تـتـكـون من تـفاصـيل ومـشـاهـد مـتعـددة مـشـيراً
إلى أن الــوقت األكـبــر تـسـتــغـرقه عــمـلــيـة الــبـحث عن الــفـكـرة
ووضعها فى إطارها والـذى قد يستغرق شـهراً أو أكثر لتبدأ
فهوم.. ويعترف «رافييل» بعد ذلك مرحلة «الـتدريب» خللق ا
بـــأنه وفـــرقــتـه لم يـــســمـــعـــوا عن مــهـــرجـــان الــقـــاهـــرة الــدولى

للمسرح التجريبى األمر الذى يفسره بأن «العالم كبير»!!
ـارك جـاءت «لـيل ستـيف» أو «سـتـفـنى» لـتـنضم إلى ومن الـد
الفرقة بعد مـشوار بدأ وهى طفلـة فى اخلامسة حيث كانت
تــرقص وتــغــنى وتــشـارك فـى تـقــد اإلعالنــات إلى أن نــالت
بطـولة العالم «الـهيب هوب».. سـتفنى أكدت لـ «مـسرحنا» أن
تــعــلم هـــذا الــنــوع من الـــفن لــيس ســـهالً حــيث يـــظل الــفــنــان
يــتــدرب ويـــعــمـل من أجل اكـــتــشــاف أســـلــوبـه اخلــاص وحــول
اجتاهـهـا لـهذا الـلـون ذكـرت أنهـا ال تـمـلك إجابـة واضـحة وإن
كـانت تــشــعــر طـوال الــوقت بــرغــبـة فـى تـقــد الــرقص بــهـذا
الشكل ألنه أمر يشعـرها بالسعادة واحلريـة.. مشيدة بنتائج
صـريات واصفـة استجـابتهن الورشـة التى عـقدتهـا للفتـيات ا

بالرائعة.
ـصـرى على وتوقـفت سـتـفـنى طويـالً عنـد رد فـعل اجلـمهـور ا
رقـصهـا والـذى وصـفـته بـأنه كان «حـاراً ودافـئـاً».. يـبـعث على

احليوية واإلبداع حسب تعبيرها.

á°Sƒ°S ≈a zIô«NCG áahôH ..ô«d{   

ìÉàØdG óÑY ¥QÉW فرقة «فالينج ستيب»

إلـى تونس تـوجه فـريق عـمل مـسـرحـيـة «لـير..
بــروفــة أخـــيــرة» صــبـــاح أمس لــلــمـــشــاركــة فى
ــسـرحـيـة فـعـالــيـات مـهــرجـان مـديــنـة تـونس ا
إنـتاج مسـرح الدولة وتـأليف وإخراج د. سامح
مـــهـــران وتـــمـــثـــيل: أحــــمـــد الـــشـــافـــعى جالل
عـثـمـان وفاء احلـكـيم أميـرة خـالد الـنـجدى

وآخرون.
د. سـامـح مـهـران يــقـدم لـه مـسـرح الــدولـة من
تـألـيـفه قـريـبـاً مـسـرحـيـة «عـز الـرجـال» إخراج

سرح احلديث. جالل عثمان لفرقة ا

óªMCG ó«°ùdG ≈fÉeCG

¿ÉÑ°û∏d ≈eƒ≤dG IõFÉL ¢üæà≤j zIôbÉÑ©dG IôeGDƒe{
أعــلن اجملــلس األعـــلى لــلــشــبـــاب هــذا األســبــوع أســمــاء
ـسـرحى الـتـى نـظـمـها الـفـائـزين فى مـسـابـقـة الـتـألـيف ا
هذا الـعام حـيث ذهبت اجلـائزة األولى وقـيمـتهـا خمـسة
آالف جـنيه إلى يوسف شـعبان محـمد عن نص «مؤامرة

العباقرة».
اجلـائـزة الــثـانــيـة وقـدرهــا أربـعــة آالف جـنـيـه تـقـاســمـهـا
أحــــمـــد مـــحــــمـــد مـــصــــطـــفى صــــاحب نص «دمــــاء عـــلى
البـوابة» ومحمد عبـد الغنى عبده مؤلـف «عيال تايهة يا
والد احلالل» بينـما تقـاسم اجلائزة الـثالثـة والتى تقدر
بـثالثــة آالف جـنــيه كل من مــحـمــد مـرسى إبــراهـيم عن
نص «لــسه فـــاكــر» ومــحــمــود مــحــمـــد كــحــيــلــة عن نص

∫ÉØWC’G Öàµd ≈dhódG IôgÉ≤dG ¢Vô©Ã zô«aÉ°ü©dG ΩÓMCGh ádƒ¨dG{

ـركز الـقومي لثـقافـة الطفل عـرض الدولي لـكتب األطـفال شارك ا ضمن فـعالـيات ا
سـرحي "لـعبـة الـغولـة" خلـيال الـظل تـألـيف محـمـد حسن عـبـد احلافظ بالـعـرض ا
ن حـمـدون.كـمـا قـدم عـرض "أحالم ديـكـورمـؤمن ونس وتـصـمـيم عــرائس وإخـراج أ
عصافيـر" تأليف وأشعـار سيد سالمة مـوسيقى وأحلان طه راشـد عرائس وديكور
مــؤمن ونس وأزيـاء ســحـر صالح الـديـن وإخـراج نـاصــر عـبـد الــتـواب. كـمــا أقـيـمت
صري" والتي رصدت مشكالت الطفل البدنية ندوة بعنوان "مستقبل ثقافة الطفل ا
ـوهـبـة لديه وعـالقتـهـا بـقدراتـه الفـكـريـة واإلبداعـيـة والـتي تـؤدي لظـهـور أو تـدمـير ا
وحتـدث في الـندوة د. أحـمد مـجاهـد و ناديـة اخلولـي والنـاشرة دنـيا الـغمـري وقدم

الندوة أحمد عبد العليم.
äÉcôH âØY

خالد خالد النجدى د. سامح  مهران 

د.أحمد مجاهد
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> قـد عـجز الـنقـد عن تـقد تـفسـير كـلى لـلبـطة الـبـرية وبـقيت الـرؤى اخملـتلـفة لـها صـيـغًا اخـتزالـية
ـذهـلة فى ـسـرحـية تـبـدو مـهارة إبـسن ا تـنـتـقض من تـأثيـرهـا الـكلى وتـضـعف تـكامـلـهـا الدرامى. وفى ا

تعددة. حتريك البناء فى ديناميكية مثيرة تكشف عن مستوياته ا

سرحى "مدار السرطان" من إعداد عادل متولى. > اخملرج هانى طاهر يجرى حاليًا بروفات العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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التـونى ترتـدى قبعــة 

Frank Galatiلـــفـــرانك جـــاالتى Wrath 
ـــاعــز عـــام 90 وكـــذلك مـــســـرحــيـــة أنـــثى ا
Edward  The Goat إلدوارد آلــــــــــــــــــــبــى 
 Albee عــــام  2002 و فــــتــــيــــان الــــتــــاريخ
 The History  Boys آلالن بــــــــيــــــــنـــــــــيت

 Alan Bennettعام  ...2006
وعن بعض  مالحظاتها اخلاصة باجلوائز
ـــهـــرجــــان احلـــالى بث تــــتـــحـــدث مـــديــــرة ا

Beth Blitzer: بليترز
 "هـنـاك عـروض ســيـئـة احلظ مـثل عـرض
الــــرصـــيف الــــصـــلب Steel Pier عـــام 97
ورشح لـ  11جـــائـــزة ولم يـــفـــز بـــأى مـــنـــهــا
وكــــذلـك شـــيــــكــــاغـــو  Chicago عـــام  76
ورشح لـ  11جـــائـــزة ولم يـــفـــز بـــأى مـــنـــهــا
أيــضــا وهــنــاك عــروض أفـضـل حــظـا مــثل
The Coast of Utopia ســاحل يــطــوبــيـا
وحـــصل عـــلى  7جـــوائـــز وفــتـــيـــان الـــتــاريخ
 The History Boysوحـصل أيـضـا عـلى
 6 جـوائـز وكـذلك حـصل عـلى اجلـوائـز الـ
Death of a" 6 عـــــــرض وفـــــــاة الـــــــبـــــــائع 
 Sales   manوالـــــعــــــروض الــــــثـالث عـــــام
 .. 2007 ولـن أنــــــسـى صــــــاحــــــبـــــــة الــــــرقم
Julie Harris الـــقــــيـــاسى جــــولى هـــاريس
الـــتى رشـــحت عـــشـــر مــرات ونـــالت مـــنـــهــا

ثلة  خمساً كأفضل 
وإليكم صورة للـجائزة التى كانت تمنح من
ـــيــدالــيـــة الــتى بــدأ  1947حـــتى  1967 وا
منـحـها مـنـذ ذلك الـعام وحـتى اآلن وهـدية
لكم مـنا صورة ألول تـذكرة لـلمهـرجان عام

.1947 ...
وبـعد حـديثـنـا هذا عن جـائزة تـونى .. فإن
ــانــحـة لــلــجـوائــز تــريـد ابــتــكـار ــؤسـســة ا ا
شــكل جـديـد أو عـلى األقـل إحـداث تـغـيـيـر
يدالية مـبهر على تـصميم وشكل الـدرع وا
ـهـرجـان وقــد قـامـوا بـعـمل الـتى يـقـدمــهـا ا
مسابقة عـامة الختيار أفضل تصميم ومن
أبرز التصميمات التى حازت على إعجاب
ـتــابـعـ  تــصـمـيم ــهـتــمـ وا الـكــثـيـر من ا
يـشبه اجلـائزة احلالـية ولـكنه يـرتدى قـبعة
والـتصميم يـعبر عن احترامـه للفائزين من
نــاحــيــة وعـلى قــيــمــة وعـراقــة اجلــائـزة من

ناحية أخرى .

ـــرشــحـــة لــلـــفــوز بـــجــوائـــز تــونى ومـــنــهم وا
Audrey Heb- األسطورة أودرى هيبورن
Julia " عـام  55 و جـولــيــا روبــرتس ron 
Roberts عـام  2002 والــثـنــائى الــشــهــيـر
Matthew Broderick مـــاثـــيـــو بــرودريك
ونــــــاثـــــان الن  Nathan Laneعــــام 2002
Henryأيـضــا كـبـيـر هـولــيـود هـنـرى فـونـدا
 Fonda عــــام  48 والـــكــــاتـب بــــوب فـــوس
 Bob Fosse عـام  55 وريـتـشـارد بـيـرتـون
 Richard Burton عــــــام  61 واخملــــــرج
Peter Brook الـــكـــبـــيــــــر بـــيـــتـــــر بــــــروك
Hugh Jackman عام  66 وهيو جاكمان
عــــام  ..2004 ومن أبـــــرز الــــعــــروض الــــتى
نــالت جــائـزة أفــضل مــســرحـيــة مــوت بـائع
مــتـــجــول  Death of a Salesman آلرثـــر
مــــيــــلــــر  Arthur Millerعـــــام  49 ورجل
A Man for All Seasons لكل الفصول
لـــــــروبــــــرت بــــــولتRobert Bolt عــــــام 62
ـــــــوت Death trap آليـــــــرا ومــــــــصـــــــيــــــــدة ا
لــــــيـــــفــــــيـــــن  Ira Levinعـــــــــام  78 وفـــن
Yasmina Reza لـيــاسـمـيـــن رضـــا Art 
عـام 98 وأيــضـــا مــعــاجلــة روايـــة عــنــاقــيــد
The Grapes of الـــــغـــــضـب الـــــشـــــهـــــيـــــرة

األمـريــكـيـة فى يــولـيـو الــقـادم .. وأن يـكـون
عــــام  2010 بـــــدايــــة وجــــود قـــــسم خــــاص
ــــتــــحــــدة لــــعــــروض مـن خــــارج الــــواليــــات ا
األمــــريــــكــــيـــــة .. وكل ذلـك رهن الــــدراســــة

تأنية ... ا
ــهـــرجــان بـــإحــدى عــشـــرة جــائــزة .. بــدأ ا
والــيـوم هــنـاك  27 فـئــة من اجلـوائــز تـوزع
ســنـويــا مــنــهــا أفـضـل مـســرحــيــة درامــيـة..
ثل وأفضل مسرحية موسيقية و أفضل 
ـــثـــلـــة ومـــؤلف ومـــخـــرج وغـــيـــرهـــا لـــكل و
نوعـيـة .. بجـانب جـوائز الـتـكر اخلـاصة
وجـوائـز الـتفـوق .. والـفـئـات قـابـلـة لـلـزيادة
فـهنـاك أيضـا دراسـات أخرى خـاصة بـهذا
هرجان الشأن .. ولنـدرك كيف ولد هذا ا
عمالقا .. ففى أول احـتفالية كانت جائزة
ـــــثــــلـــــة من نـــــصــــيـب الــــنـــــجــــمــــة أحـــــسن 
Ingrid األســـطـــوريــــة إجنـــريـــد بــــرجـــمـــان
 Bergman وأفـضل نص لـلـكـاتب الـكـبـيـر
آرثــــــر مـــــيـــــلـــــــر Arthur Miller وأفــــــضل
مــــــخــــــرج إللــــــيــــــا كــــــزان Elia Kazan عن
All My ـسـرحـيـة كـلـهم أبـنـائى رائـعـتـهم ا
 .. Sons إنـهـا بـدايـة قـويـة ومـيالد رائع ..
وتــوالت أســمــاء الـنــجــوم الـكــبــيـرة الــفــائـزة

ـسـرح الـذى كـامل .. وأن ال تـقـل مـقـاعـد ا
قــدمت عــلــيه عن  500 مــقــعــد .. وهــنـاك
شـــــــروط وقـــــــواعـــــــد أخـــــــرى حتـــــــدد قـــــــبل
االحـتـفــال بـوقت كـاف سـنــويـا حـسب رؤيـة
ـهـرجــان والـهـدف من الــتـحـديـد مـنـظــمى ا
هــو مـــواكــبــة الــتــغــيــرات اخملـــتــلــفــة ولــنــكن
صــرحـــاء فـــهـــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة الــتـى تـــقــام
الـــــــهـــــــدف األول مـــــــنـــــــهـــــــا دعـــــــائـى بـــــــحت
واالحــتــفــالــيــة نــفــســـهــا تــدر مــبــالغ كــبــيــرة
بــجـانب كــونـهــا فــرصـة لــزيـادة شــأن بـعض
ــــســــارح والــــنــــجــــوم واإلعـالن عن مــــيالد ا
هرجان قد جنوم آخرين .. ولهـذا فإدارة ا
تـضع كل عــام بـعض الــقـواعـد الــتى تـخـدم
أهـــــدافـــــهـــــا طــــبـــــقـــــا لـألوضـــــاع واألحــــوال
ــشــاركــة عــلى اخملــتــلــفــة.. كــأن تــقــتــصــر ا
العروض التى لم تقدم من قبل ونصوصها
ومـوضوعـاتـها جـديـدة أو أن تشـترط أن ال
ـرشـحــون قـد حـصل أحــدهم عـلى يـكــون ا
جـائزة عن نـفس اجملال من قـبل وهكذا ..
هـرجـان اقتـصار جـوائزه  وقـد أخذ عـلى ا
عـلى مسارح نيـويورك وبرودواى بالـتحديد
وإن كـان هـنــاك تـوصـيـات جــادة بـأن يـكـون
ــســارح عـــام  2008 بــدايـــة مــشـــاركــة كـل ا

ــــســــئــــولــــة عن إدارة ــــؤســــســـــة ا تـــــســــعى ا
ـســرحــيـة مــهــرجــان وتـوزيع جــوائــز تــونى ا
إلى تــطـــويــر وتـــغــيــيـــر الــتــصـــمــيم اخلــاص
ــنـاقــشـات حـول بـجــائـزتـهــا .. وقـد دارت ا
هـــذا الـــتــــغـــيـــيـــر ومــــدى تـــأثـــيــــره وفـــائـــدته

و....... 
أعـتــذر لـتـوقــفى عن الـكالم .. فــأنـا أسـمع
أحد القراء يسألنى عن هذه اجلائزة التى
سـبـق أن ذكـرنـاهـا كــثـيـرا .. فــاسـمـحـوا لى
أن أروى لكم شـيئـاً من قصـة هذه اجلـائزة

ونشأتها وتاريخها ...
 Tony Awards جـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــز تـــــــــــــــــونـى
واحتفاالتـها بدأت منذ عام  .. 1947 وقد
The  ـــســرح األمـــريــكى قـــام بــهـــا جــنــاح ا
 "Ame ican Theatre Wing وهــــى
ــــيـــــة أنــــشــــئـت من أجل الـــــتــــطــــويــــر أكــــاد
ديـنة نـيويورك سـرحى  والـتعلـيم الفـنى ا
ـــــنــــتـــــجـــــيــن بـــــاالشـــــتـــــــراك مع رابـــــطـــــــة ا
The League of ـســـارح األمــريـكـيـــــة وا
Pro- and Theatres  American
 ducers وقـد اكــتــســبت أســمـهــا اخــتـــزاال
An- السـمهـا األول جـوائز أنـتـوانيت بـيرى
toinette Perry Awards وأنتـوانيت هى
ـثلـة ومـخرجـة ومـنتـجـة ذات تاريخ كـبـير
ـــســــرح األمـــريــــكى حـــيـث قـــضت ورائع بــــا
ـسرح ومـنذ حـياتـها بـأكمـلهـا عـلى خشـبة ا
كـــان عــــمـــرهــــا خـــمـس ســـنــــوات .. وكـــانت
سرح األمريكى وقد توفيت رئيسة جنـاح ا
عـــــــام  1946أى قــــــــبـل عــــــــام مـن بــــــــدايـــــــة
 Os- االحـتـفـاالت وهى جوائـز كـاألوسـكار
carsفى الـسيـنما والـتى بدأت عام 1929 
ى   Emmy بـــــالــــــتــــــلـــــيــــــفــــــزيـــــون .. واإل
ى  Grammy واألســــــــطـــــــوانـــــــة واجلـــــــر
الـبالتينيـة فى الغنـاء .. وهى تمنح ألفضل
ـسـارح بــرودواى  بـنـيـويـورك وأيـضـا إنـتـاج 

.............
أشـعـر أن هـنــاك من قـاطـعـنى قـائال " أنت
تـتـحـدث عـن جـائـزة أمـريـكـيـة تـمـنح إلنـتـاج
ــاذا ومــا مــســارح بــعــيـــنــهــا فى أمــريــكــا .. 
ــا أهـــمــيــتـــهــا? " .. مــعك حـق فى بــعض 
قـلت عزيـزى القـار .. ولـكن انتـظر قـليال
ـــســارح بـــبــرودواى وال تــتـــركـــنى اآلن .. فــا
لـــيـــست مــــســـارح عـــاديـــة .. فـــهى مـــســـارح
ـا تــقــدمه فـمن مــحـتــرفــة تـشــمل الــعـالـم 
يـتـابـع عـروضـهــا يـجــد قـطـعــة من كل دولـة
ومـن كل حـــضــــارة ومن كـل مـــنــــاخ .. فـــقـــد
جتــد احلـــضــارة الــيـــابــانـــيــة و اإلغــريـــقــيــة
واإلفريـقـيـة وغيـرهـا من الـقـد واحلديث
ــــنــــاخ ــــثال بــــهــــا .. وقــــد جتــــد أيــــضــــا ا
ـكسـيـكى ومنـاخ الـشرق أوروبى واجلـنوب ا
ـكن شــرق آسـيـوى وغـيـرهــا أيـضـا .. وال 
أن نــــنــــكــــر أن الــــقــــائــــمــــ عــــلى الــــفــــنــــون
ــسـرحــيــة مـنــهــا والـســيــنـمــائــيـة وغــيــرهـا ا
ـتحـدة األمـريكـية ومـنذ بـداية بالـواليات  ا
الـقرن العشـرين كانوا شديـدى الذكاء فقد
ـية ال جـعـلوا من الـفن األمـريـكى سـلعـة عـا
تتـوقف عند حـدود احمللـية .. وبـات العالم
يـتـابع بــشـغف كل جـديـد تــقـدمه .. وأيـضـا
أصبح كـل العـامـلـ بـاجملـال الفـنى فى كل
دول الــعــالم يــحـلــمــون بــبـرودواى وهــولــيـود
ولـكم أن تتـخيـلوا أن آخـر إحصـائيـة قامت
بـهــا رابــطـة الــبـيــانــات واإلحـصــاء الـدولــيـة
ـسارح برودواى ذكـرت أن عدد احلـضور 
اضى خالل الـعـام احلالـى وحتى أكـتـوبـر ا
قــــد تــــعــــدى  2.3 مــــلـــــيــــون مــــشــــاهــــد وأن
اإليــــــرادات زادت عن  1.2مـــــــلــــــيــــــار دوالر

أمريكى ...
نــعـــود لــتــونى .. فــهــذه اجلـــوائــز تــمــنح من
خالل  700مـــــحـــــكم فـى شـــــتى مـــــجـــــاالت
ثلون  24جلنة مـختلفة سرح بـأنواعه و ا
وتـقــام االحـتـفـالـيـة فى شــهـر يـولـيـو من كل
عــــام فـى مـــــكـــــان مــــخـــــتـــــلـف حتــــدده إدارة
ـــهـــرجـــان وهـــنـــاك قــــواعـــد عـــامـــة يـــجب ا
االلـتـزام بــهـا أهـمـهــا أن الـعـرض يـجب أن
يــكـــون تــقــد لــيــالــيه قــد  خالل مــوسم

اجلائزة  والنجوم

أودرى هيبون إحدى جنمات مسرح برودواى

700 مـحــكم  يـتــابـعـون

جائزة تونى
ثال  العالم كله 
فى مسارح برودواى

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

اجلـمعـيـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـلـثـقـافة
ــــاضى والــــفــــنــــون قــــدمت األســــبــــوع ا
عــرضـاً مــسـرحــيـاً بــعــنـوان «هل قــتـلت
» وذلـك عـــــلـى مـــــســــــرح كـــــلــــــيـــــة أحـــــداً

الهندسة بجامعة الباحة..
ــديـنـة الــبـاحـة مـديــر فـرع اجلـمــعـيـة 
عـبـد الــنـاصـر الـكــرى ذكـر أن الـعـرض
ــســرح يـــأتى ضــمن اســتــعــداد جلــنــة ا
بــاجلـمــعــيــة لــلـمــشــاركــة فى مــهــرجـان
ـسـرح السـعـودى الرابع الـذى تـقدمه ا

وزارة اإلعالم والثقافة قريباً.
ــسـرحــيـة تــألـيـف رواس قـلــعـة جــمـا ا

إخراج محمد سعيد مقعى.

> لـقـد غمط الـنقـد األجنـلو أمـريكـى مسـرحيـة "البـطـة البـرية" حـقـها فـعلى الـرغم من تـعدد الـدراسات
سرحية بقيت فى أعمق عانيها اخلافـية.. فإن ا ـتعددة و حـولها وكثرة الشروحات لتـكويناتها الدرامية ا
أعـماقـها الداخـليـة.. بابًا مـوصودًا يطـرقه البـعض طرقًا خـافتًـا ويتحـسسون مـزاليـجة دون أن يفـتحوه

. صراع على ا

> فرقة الشمس تقدم حاليًا مسرحية "ع يا عينى" عن مسرحية العميان من إعداد وإخراج محمد ربيع.
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أيضًا فإن وزارة التعليم الـعالى والبحث العلمى أقدمت على استحداث
ــســرحى. ولم تــكــتف بــذلك بل ــعــهــد الــعــالى لــلــفن ا شــعب جــديــدة بـا
ــوســيــقـى بــالــكــاف وطـرح ــســرحى وا ــعــهــد الــعــالى لــلــفن ا أنــشــأت ا
: هل تعـمل الـوزارة على تـكـوين أساتـذة تـربيـة مـسرحـية الـطالب سـؤاالً
قـاهى وما وبـاحثـ مـختـصـ ليـتخـرجـوا لبـطالـة الـشوارع ومـجـالس ا

إلى ذلك?!
لم تسـلم وزارة الثـقافـة هى األخـرى من انتـقادات الـطالب الذين قـالوا
سـرح الوطنى ـعهـد فى مؤسسـة ا إنها ال تـعمل عـلى انتداب خـريجى ا
ـراكـز الـفـنون فى حـ أنـهم األحق بـذلك ونـادرًا مـا تـنـتـدب خريـجـ 
نتشرة فى كامل أنحاء الدرامية أو مركز فن العرائس أو دور الثقافة ا

اجلمهورية.
وفى نــهــايـة بــيــانــهم الــذى تـمــيــز بــصـيــاغــته اجلــيــدة وصـحــته الــلــغــويـة
سرح التونسى الـذى يعد رائدًا فى الوطن والـنحوية أكد الطـالب أن ا
الــــعـــربى أصــــبح مـــهــــددًا بـــاالنــــقـــراض والـــتــــراجع فى ظـل الـــتـــهــــمـــيش
ـهن والـفــوضى وطـالـبـوا بـنـقــابـة حتـمى اخلـريـجـ وقــالـوا إن نـقـابـة ا
ـعهـد أن يـجـدوه صـلبًـا ثـابـتًا الـدرامـيـة هى الـهيـكل الـذى يـتـمنـى طلـبـة ا

سرحية. وفاعالً فى احلركة ا

ـسرحـية بتـونس نظمـوا وقفـة احتجـاجية عـهد الـعالى للـفنون ا طالب ا
ـسـرح الـبـلـدى بـالـعـاصـمـة تـونس خالل انـعـقـاد مـهـرجـان قـرطـاج أمـام ا

سرحى الدولى. ا
الوقـفة االحتـجاجية لـلطالب لم تكن بسـبب سوء إدارة العـميد للـمعهد
أو ديــكـتـاتــوريـته أو "طـول لــسـانه" أو قــيـامه بـخــطف أشـيــاء لـيـست له
ـعـهد الـتـونسى رجل مـحـترم عـاهـد فعـمـيد ا مثـلـما يـحـدث فى بعـض ا

ووقور ومشهود له بالكفاءة والنزاهة.. لكنها كانت ألسباب أخرى.
أهم األسـبـاب التـى أوردها الـطالب فى بـيـانـهم الـذى  تـوزيعه خالل

. الوقفة تتعلق بعدم وجود فرص عمل أمام اخلريج
ـسـرحى ــعـهــد الـعـالـى لـلـفـن ا الـطالب ذكــروا فى بـيــانـهم أن خــريـجى ا
يـعـيشـون بـطـالـة مـخـيـفـة مـنـذ سـنوات وهـذه الـبـطـالـة مـرتـبـطـة أسـاسًا
ـتـداخـلة وهى ـعـهـد بهـيـاكل تـشـغيـلـهم ا بـعـدم وضوح عـالقة خـريـجى ا
وزارات الثـقـافـة واحملافـظـة عـلى التـراث والـتـربيـة والـتـكوين والـتـعـليم

ستقلة. العالى والبحث العلمى فضالً عن هياكل اإلنتاج ا
ـشـاكل وضـوحًـا هى عالقـة اخلـريـجـ بـوزارة وأكـد الـطالب أن أكــثـر ا
ــعـهــد عـلى الــتـربــيـة والــتـكــوين فـبــاإلضـافــة إلى الـفن والــبـحث يــعـمل ا
ـسرحـية تكـوين أسـاتذة تـربيـة مسـرحـية وتـونس راهنت عـلى الـتربـية ا
ـدنـيـة والتـحـديث إال أنه منـذ سـنتـ تـوقف إحلاق كـأحـد أهم روافد ا

عهد إضرابًا مطوالً.   االعتصاماخلريج بهذه الوزارة رغم خوض طلبة ا
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 عونى كرومى

نــــظـم مــــهــــرجــــان الـــــفــــجــــيـــــرة الــــدولى
لـلــمـونــودرامـا فى دورتـه الـثــالـثــة والـتى
تتـواصل فعالـياتـها هذا  األسـبوع حفل
ـنـاسـبـة مـرور عـام عـلى رحـيل تـأبــ 
ى الـعـراقى ــسـرحى واألكـاد الـنـاقـد ا
عـونى كرومى الـذى اهتم بـشكل خاص
ــــونــــودرامــــا ووصــــفـه بــــأنه «فن بــــفن ا
الـــفـــقــراء» ونـــظم «ورش عـــمل» حـــوله

فى عدة بالد عربية.
ـثـل ومـخرج الـراحل عـونى كـرومى.. 
ونـاقد مسـرحى عراقى عمل مـحاضراً
ــانــيــا فى جــامــعــة الــيــرمــوك واخــتــار أ

ليقضى بها سنواته األخيرة.
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سعد بن محمد 

سرح فيروز على ا
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ـطـربـة الــلـبـنـانــيـة «فـيـروز» تــعـرض مـسـرحــيـتـهـا ا
الـشــهــيــرة «صح الــنــوم» فى الــعـاصــمــة الــســوريـة
دمـــشق أيـــام 22 و23 و24 يــــنـــايـــر الـــقـــادم وهـــو
ه فى بـــيـــروت الـــعـــرض الـــذى ســـبق لـــهــــا تـــقـــد
ه واألردن بصورته احلديثة بينما سبق لها تقد

قبل أكثر من ربع قرن فى بيروت ودمشق.
«صح النـوم» عرض موسـيقى انـتقـادى يسلط
الــــضـــوء فـى إطـــار مــــلــــحــــمى عــــلى عــــدد من
الـقـضـايـا االجــتـمـاعـيـة من خـالل شـخـصـيـتى
ــــســـتــــشــــار ويـــشــــارك فــــيـــروز فى الــــوالى وا

العرض انطوان كرباج وإيلى شويرى.
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ـديـنـة حيـفـا شـاركوا طالب مـدرسـة «عمـال الـقـفـزة» التـكـنـولـوجيـة 
ـسرحى «الـقصـة وما فـيهـا» الذى قـدمته فـرقة مـسرح فى الـعرض ا
ــركـز الــثــقــافى الـبــلــدى بــحـيــفــا هـذا ــيـدان عــلى خــشــبـة مــســرح ا ا

األسبوع.
«الـقــصـة ومـا فــيـهــا» كـومــيـديـا شــعـبــيـة فـلــسـطــيـنــيـة تـعــتـمــد أسـلـوب
ن نحـاس لنا احلـكواتى من إعداد وإخـراج عامـر حليـحل تمثـيل أ
ــهـا فى إطــار بــرنـامـج «الـســلـة زريق شــادى فـخــر الـديـن و تـقــد

الثقافية» الذى يتم تنظيمه سنوياً على مستوى البالد.
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احـتـفـاال بـالــعـيـد الـوطـنى الـســادس والـثالثـ لـدولـة اإلمـارات
اضى قدم مسرح النادى الـثقافى العربى بالـشارقة األسبوع ا
مسـرحيـة «خليـفة اخلـير» تـأليف وإخراج سـهيـر عبـد الباسط
مصطفى وبطـولة عدد من األطفال وتـروى األحداث مسيرة
بـناء دولـة اإلمارات على يـد حاكـمها الـراحل الشـيخ خلـيفة بن

زايد آل نهيان.

عرض دبابيس 
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ـاضى الفنان إبراهيم رابطـة األدباء الكويتيـ استضافت األسبوع ا
بـوطـيبـان الذى عـرض من إخـراجه مسـرحـية «لـعبـة الـدبابـيس» أمام
ـسرح الـذى شهـد فـعالـيات جـمـهور الـرابطـة وذلك فى إطـار شهـر ا

وأنشطة مختلفة.
عـد عن نص لـسـعد الـله ونـوس يروى حـكـاية بـطل سـاعده الـعـرض ا

اآلخرون على أن يعيش فى نشوة البطولة الواهمة.

≈æjôëÑdG πØ£∏d ..záHÉ¨dG ôaÉæ°S{
قــــدم نــــادى «مــــديــــنــــة عــــيــــسى»
الــبـحــريــنى مــســرحـيــة األطــفـال
االسـتعـراضيـة الغـنائـية «سـنافر
الغـابـة».. فى إطار بـرنـامج فنى
تد من وثـقافى ينـظمه النـادى 
الــــعــــيـــد الــــوطــــنى وحــــتى عــــيـــد

قبل. األضحى ا
الـعـرض تـألــيف مـنى عـبـد الـله
إخــراج سـالم ســلـطـان وبــطـولـة

عـبـد الـله ولـيـد سـالم سـلـطـان
ـان الــبــلــوشى ديــنـا خــنــجـى إ
أحـمد احلـسن جمـيل إبراهيم
 يـــــــــارا ســــــــــفـــــــــانــــــــــا آيـــــــــات...
ــســرحــيــة عــبــارة عن رســائل وا
ـان تـربــويـة لـلــطـفل تـتــعـلق بـاإل
والــنــظـــام والــنـــظــافــة وانـــتــصــار

اخلير على الشر.
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ــسـرحــيـة الـســعـوديــة بـدأت مـؤخــرا بـروفــات الـعـرض فــرقـة هـمس ا
ــريــخى ــســرحى "حــفــرة ودحــديــرة" عــلـى مــســرح عــبــد الــرحــمن ا ا
ــاجـد بــجــمــعــيـة الــثــقــافــة والـفــنــون بــاإلحــسـاء الــتــألــيف واإلخــراج 
الـنــويس يـشـارك بــالـتـمــثـيل.. خـالــد عـبـد الــعـزيـز فــيـصل احملـسن
صالح سالم سلـطان النـوة سليـمان فالح باسل الهـاللى عبد الله

الفهيد عمر اخلميس زكريا العواد محمد احلمد. 
الفرقة تـهتم بتقـد أعمال ذات طابع كـوميدى وتضم فى عـضويتها
مـجـمــوعـة من الـشـبـاب الـهــاوى لـلـمـسـرح بـاإلحـســاء ويـشـرف عـلـيـهـا
كتب الـرئيسى لـرعاية الـشباب وتـأسست عام 1424هـ ومن أهم ا
" و "جسور وغـضب" وعروض أخرى حصلت أعـمالها "نعيـم مجان

هرجانات. اجلائزة ترتدى قبعة على جوائز متميزة فى عدد من ا

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1
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> لــقـد أصـبـح الـبـنــاء اإليـقـاعى الــداخـلى غـيــر الـظـاهــر شـديـد األهــمـيـة فـى الـعـمل األدبى أو
ـسـرحى وأصبح اكـتشـاف وحتديـد مالمح الـتركـيب اإليقـاعى وتـموجـاته ب الـسرعـة والبطء ا

مسألة بالغة األهمية للتوصل إلى اإليحاءات الدالالت الشعرية للعمل.

هرج" للمخرج محمد عبد الله وتقدمها فرقة إحساس. مثل خالد عمر يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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صفاء البيلى حتاور مؤلفًا ومخرجاً و "مشاكساً" مسرحياً كويتياً

بدعون العرب يعانون أزمة حرية  بدر محارب: ا
26

ájó©ŸG
كـن أن نلغـى مراحل الـعمـر اخملتلـفة من > إن الـعمـل الفنـى / األدبى أقرب حلـياة الـبشر أنـفسـهم إذ ال 
ـفـتـاح لـفـهم شـخصـيـته واحلـكم عـلـيه وهـكـذا فـكـما أن حـيـاة إنـسـان لـتـصـبح آخـر حلظـات حـيـاته هى ا
سـرحى هـو محـصـلـة معـانـية راحل حـيـاته اخملـتلـفـة فإن مـعـنى الـعمل األدبـى ا اإلنـسـان هـو محـصـلـة 

سرحية أو فى زمن قراءة النص األدبى. تراكمة طوال عرض ا وإيحاءاته اجلزئية ا
سرحي جريدة كل ا

سرح الصامت بساقية الصاوى. > اخملرج محمد عبد الله شارك بعرضى "مطلوب آنسة" و "مفترق الطرق" ضمن فعاليات مهرجان ا
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التروبادور.. جذور عربية وامتالك غربى
فرقة  أخرى جتوب القرى

وسيقي   مجموعة من الشعراء  وا
قابل زهيد يقدمون  عروضهم 

ـارستـهم لـهـذا الفن ـال لم يكن هـو فـقط وراء  كـونهم فـقـراء إال أن ا
ــؤرخــ أيـضــا قــول واحــد من أشـهــر جــوالى اإلقــلـيم وقــد ذكــر أحـد ا
الـكـتـالونى بـأسـبانـيـا فى الـقرن الـثـالث عـشر   هـو أولـيفـر لـو تـمبـلـير:
ـثلى لـلـجوالـ بل غايـتهم نـابـعة من داخـلهم .. فـما ـال لـيس الغـاية ا ا
يـشـعرون به من سـعـادة بإلـقـاء أشعـارهم وتصـفـيق اجلمـوع عـند سـماع
رة الـواحدة يفـوق كنـوز األرض مجتـمعة وال غنـائهم ومـوسيقـاهم فى ا
يشـعر بهـا إال من خاض الـتجربـة .. فهـذا شىء مثل كل الـفنون عـندما
يسـيطـر علـيك يتـملـكك حتى نـهايـة العـمـــر .." .. وحتـدثوا عن الـتطور
الـكبـير الذى أصـاب اجلوال خالل هـذه السـنوات وكيف كـانت رحلة
انــتـقــالــهم فــمن الـتــروبــادور فى أسـبــانــيـا إلى الــتــروفـيــرز  بـفــرنــسـا ثم
ـانـيـا وبـعـدهـا عــاد مـسـمى الـتـروبـادور مـرة أخـرى ـيـنـيـسـنـجــيـرز  بـأ ا
وانــتـــشــر فى كــثــيــر مـن دول الــعــالم .. وهــنــاك مــؤســـســات تــهــتم به ..
وأبـحـاث تـكـتب عـنـه .. وعـشـرات الـكـتب سـنـويـا .. وتـعـددت األغـراض
ولم يــعــد احلب فــقط هـو مــا يــنـاقــشه ويــنـقــله اجلــوالـون بـل أصـبــحـوا

مكنة ..   يتناولون كل األفكار ا
وبـالــطـبع فــهـنــاك من ال يـرغـب فى وجـود هــؤالء اجلـوالــة ويـجـد فــيـهم
خـطــراً كـبــيـراً عــلـيه وعــلى غـيــرهم .. ولـكــنـهـم صـامـدون ولــهم بــصـمـة

يا ... كبيرة على جب الثقافة والفن عا
صـادر األسبـانيـة أكثر تـوثيـقا .. وتـأكد لـدى ذلك بقراءة هـكذا كـانت ا
بـعض من شعـر "وليم التـاسع" أميـر أكوت وهـو أول شعراء الـتروبادور
هــنـاك ووجـدته يـشـبه الــزجل الـعـربى األنـدلـسـى وقـد اسـتـخـدم بـعض
ألـفـاظه فى أشـعــاره .. وقـد عـرفت أنه كـان يـجـيــد الـلـغـة الـعـربـيـة وأنه
كـثـيـرا ما قـام بـرحالت لـلـبالد اإلسالمـيـة وخـاصـة مـصـر واألندلس ..
ومن هـنا نـدرك كـيف وجـدت هـذه العـروض وهـذا الشـعـر فى اجلـنوب

الفرنسى ومنه إلى باقى دول أوربا والعالم ...
زالت احلـيرة والـدهشـة عندى .. وعـدت أقرأ سـطور األقـصوصة ذات
النجوم السوداء .. فاتـضحت الصورة تماما .. وأظن أنكم تيقنتم اآلن

من سبب كل هذا احلنق من جانب كينجسلى كاتبنا الهمام .

أصحابها مظاهر التطور التكنولوجى .. استغلوا ثورة النقل واالتصاالت
احلديـثة فى تـكوين روابط فيـما بـينهم .. وشـرعوا فى إقـامة مهـرجانات
مـختلـفة األلوان واألغراض كـان آخرها مهـرجانا بـسان ديجو بـأمريكا ..
ومــازالـوا يــتــجــولـون رافــضــ أن يــقــدمـو عــروضــهم فى مــكــان واحـد ..
صحيح أن لهم مقرًا لالجتمـاع والتحضير .. ولكنهم مازالوا يتجولون ..

ناطق اجملاورة ... دينة وبعض ا هرجانات يجوبون أنحاء ا وأثناء ا
صـادر اإليطالـية والـفرنـسيـة .. فذكرت وانـتقـلت بعـبثى بـاألوراق إلى ا
اإليطـاليـة أن اجلوال قـدموا من جـنوب فـرنسا ولم يـتأكـدوا من فترة
حـدوث ذلك .. والــفـرنـســيـة ذكــرت أن اجلـوالـ يــعـود تـاريـخ ظـهـورهم

يالد. باجلنوب الفرنسى إلى القرن الثانى والثالث عشر  ا
ــامًــا ــصــادر األســبــانــيــة .. فــكـــانت األكــثــر اهــتــمــامًــا وإ اجتــهـت إلى ا
ـوســيـقـيـة نـوع من ـسـرحـيـة ا بـالـتـروبــادور فـذكـروا أن فـرق اجلـوالــة ا
الــفـنــون قـائم بــذاته وأنـهــا حـازت عــلى اهــتـمـام اجلــمـيـع مـنــذ سـقـوط
غـرناطـة .. ولـكن; وكـحـقـيقـة تـاريـخـيـة فإن هـذا الـفن نـقـله الـعرب إلى
أســبـانــيـا خالل فــتـرة احلــكم اإلسالمى لــهـا (األنـدلـس ) .. وأن هـنـاك
اجتـاه لـنشـأة اجلـوالة األولى أنـهـا نشـأت بآسـيـا الصـغرى .. وبالد
الـشـرق  اآلســيـوى .. وانـتـقــلت مع الـرحــالـة الـعـرب إلى بـالدهم ومـنـهـا
إلى أسـبــانـيــا مع الـفــتح اإلسالمى .. والــثـانــيـة أن نـشــأته ونـشــأة الـفن
ـة .. وقـد اهــتم الـعـرب ــصـر الـقــد ــسـرحى كـكـل نـشـأة فــرعـونـيـة  ا
ـصـر  فـاكـتـسـبـوا فن اجلـوالـة وانتـقل بـفـنـونـهم عـنـد الـفـتح اإلسالمى 
ـغــرب ومـنـهــا إلى أسـبــانـيـا .. وذكــروا أيـضـا أن مـعــهم من مـصــر إلى ا
اجلــوالـــ فى بـــدايــتـــهم كــانـت أشــعـــارهم تــدور حـــول احلب .. ولـــكــنه
اخـتلف عـمـا كان مـتـعارفـاً عـليه قـبـلهم فـاهـتمـوا بـالعـاطـفة واإلحـساس
وغلبوه على اجلسـد .. ومن ب العوامل التى تؤكد أن نشأة هذا الفن
عـــربــيـــة هــو أن أصــلـــهــا مـــأخــوذ من عـــبــارة «طـــرب يــدور» أى مـــغــنــ
ومــوســيـقــيــ يـتــجــولـون .. وهــنــاك بـعض األوراق الــتى قــطــعت الـشك
بـــالــيــقـــ  فــقــد ذكـــر أحــد الــشـــعــراء اجلــوالـــ الــقــدامى وكـــمــا ذكــر
ؤرخون وهـو ملك أسبانـيا ألفونـسو الثانى  فـى أواخر القرن احلادى ا
لهم األول لى .. البد عشر " أن هذه األزجال األندلـسية الرائعة تعد ا
من نـشـرها لـيتـعـلم منـها من يـعـتقـدون أنهم أفـضل من كـتب الشـعر فى
ــلـوك أوربــا .. وأن أشــعـارهم كــقــطع حـطـب بال روح ..".. وذكـروا أن ا
واألمـراء من قـبل أقرانـهم فى فـرنـسـا اهتـمـوا بـاجلوالـة وكـتب بـعـضهم
كن أن يكون خير شعراً بنهجهم ليـلقونه ويتغنون به ب الناس ومن 
رسـول إلى قــلـوب وعـقــول الـعـامــة فـيـكــتـسـبــون مـحـبــتـهم بــهـا بـدال من
اخلـوف من مـجرد سـمـاع أسـمـائهم .. وذكـروا أيـضـا أن اجلـوال رغم

العالم عمومًا. 
> هل يــــعـــانـى اجملـــتــــمع الــــكـــويــــتى من

الديكتاتورية?
- كل اجملـتمـعات الـعربـية تـعانى من غـياب

حرية التعبير .
> هل عليك خطوط حمراء?

- لــيس عـلـىّ شـخــصـيًــا فـكل من يــكـتب أو
يـــبــدع أمـــامه خــطـــوط حــمــراء.. عـــلــيه أال
يـــتــجـــاوزهـــا وعـن نــفـــسـى أعـــرف حــدودى
وأتوقف عندهـا جيداً وأعرف الطرق التى

أعبر بها عما أريد.
>  تتحايل?

- (يضـحك) هـناك حـدود بـرتـقالـيـة وعلى
ـــــبــــدع أن يـــــســــتـــــخــــدم ذكـــــاءه وجتـــــربــــته ا
وقـــــراءاته ويــــــقـــــدم وجـــــهه نـــــظـــــره دون أن

ينزعج وبدون إثارة و"بروباجندا".
وز"? > حدثنى أكثر عن "جمهورية ا

- هو مـصـطـلح اختـرعه الـكـاتب األمـريكى
ــصــطـــلح فــقط "أوهـــمــرى" وقــد أخـــذت ا
والـذى يُسـتـخـدم عنـدمـا تـكون هـنـاك دولة
تتـغـير قـوانيـنـها كل شـهـر أو كل يوم أو أى
دولـة فيـهـا فـسـاد ومـحـاباة لـلـكـبـار وتـسود
فــيــهــا الــواسـطــات والــرشــاوى فــقــد تـخــيّل
"أوهــمـرى" دولـة بــهـذا الــشـكل وبــدأ يـكـتب
قـــصـــصًـــا مـن عـــنـــده وأصـــبح هـــذا االسم
مـصطلحًا مـتداوالً. ومشاهـد العمل عندى
تـــتـــخــــلـــلـــهـــا أحـــداث حتـــكـى عـــمـــا يـــقـــابـــله
واطنون فأحدهم يفهم - باخلطأ - أنه ا
خـائف من أمن الدولة ويـنتشـر وباء.. هذا
الـوبـاء اسـمه "احلـريـة" وهـنـا يـخاف رئـيس
الــدولـــة من انــتــشــار هـــذا الــوبــاء.. وتــتــابع

األحداث.
ــثــقف ـــواطن وا > كــيف تـــرى وضــعــيــة ا

الكويتى مع السلطة?
ـسألة ليـست خاصة باجملتـمع الكويتى - ا
ومـثـقــفـيه.. وأحـيــانـا ال تـكـون الــعالقـة بـ
الـــطــرفـــ ســويــة حـــتى فى الـــدول األكــثــر

تطورا وحضارة.
> عالقتك أنت بالسلطة إلى أين?

- أراها جيدة.
>أنت تعمل باجمللس الوطنى?

- أنــــــــا كــــــــاتـب ومـــــــخــــــــرج وال عـالقــــــــة لى
بــالــســلــطـــة إال الــعالقــة الــعــاديــة كــمــواطن

كويتى عادى.
> كـيف ترى التجريب من زاويتى "الكتابة
واإلخراج" فنحن وبعد  19عامًا من إقامة
ــهــرجــان الــتـجــريــبى لم نــســتــقــر عـلى ا

ماهيات التجريب وأشكاله?
ـسرح - حـيـنـمـا نـتـحـدث عن الـتـجـريب فى ا
أفـضل أن نستخـدم لفظة "عـروض جتريبية"
وليست "مسرحية جتريبية" فكثيرا ما يعتمد
الــــتــــجــــريب عــــلى عــــنــــصــــر ويــــتــــرك بــــقــــيـــة
ا العنـاصر.. وأحيـانا ينـسى دور الكلـمة.. ر
يـنجح مـثل هذا الـعرض لـيوم أو يـوم لـكنه
ـا الـعروض سـيـتوقف ويـتـقـلص جـمهـوره.. إ
ـسـرحـيــة احلـقـيـقـيـة تــسـتـمـر طـويال ونـحن ا
مـازلـنا حـديـثى الـعـهـد فى مـسـألـة الـتـجريب
وأرى أن الــتـــجــريب مــتـــاح لــلــمــتـــرفــ فــقط
ـسـرحـهم وانـتـهـوا الـذيـن وصـلـوا عـلى أسس 
مــنه وشــبــعـوا نــصــوًصــا وإخـراًجــا. أمــا نـحن
فــلـيس لـديــنـا مــسـرح عـربى أصــيل له جـذور
ــســـرح الــيــونــانـى أو األوربى.. فــهــؤالء مـــثل ا
يـــجــــربـــون ألنـــهم حــــدث لـــديـــهم مــــا يـــســـمى

باالكتفاء.

> أيـــهـــمـــا تـــفّــــضل.. أن تـــقـــوم بـــإخـــراج
نصوصك أم أن يخرجها غيرك?

- هــنـاك أمـران يــدفـعـانـى إلى الـسـعى ألن
يخرج أعمالى التى أكتبها غيرى.. أولهما:
ا كتبته أنا ثانيهما: أنه يقدم قراءة ثانية 
ا يـكتـشف أشياء لم أنه يعـطى رؤيته فـر
ـسـات تـفـيـد أقم أنـا بـاكـتـشـافـهـا ويـضـيف 

النص.
> تـؤمن إذن بأن الـنص من تألـيف الكاتب
والــــعـــرض مـن تـــألــــيف اخملــــرج فــــكـــيف

تتصرف مع نصوص غيرك?!
- أتذكر أننى هدمت نصًا كامالً لصديقى
أحـمـد جـوهـر وهـو "نـهـايـة مـخـروش" وفـيه
" فـقـد يـتـحــدث عن نـهــايـة "صــدام حـســ
أعـــطـــانى الــــنص إلخـــراجه بــــعـــد اعـــتـــذار
مخرجه األصلى فـلمّا قرأت النص وجدت
ــسـرح ــكن تـنــفــيـذه عــلى خـشــبـة ا أنه ال 
ـكــتـوب بــهـا فـهــدمـته وأعـدت بـالــكـيـفــيـة ا
بناءه مرة أخـرى وقدمت مشاهد جديدة..

وأخذ هذا العرض جائزة أحسن نص..
> حصل عليها صديقك.. أم أنت?

- طبعاً هو ...
> لـكل مؤلف ومخـرج أيديولـوجية.. كيف

تصنف نفسك?
- أنا مع اإلنسان.. تـؤرقنى احلرية حرية
الكلمة والتـعبير عن الرأى وهذا ما قدمته
فى مـسرحيتى األخـيرة التى تعـرض حاليا
ــوز" والــتى حتــكى "حــدث فى جــمــهـوريــة ا
عن احلــــريـــة.. عن الــــديـــكــــتـــاتــــوريـــات فى

ـسارح األهلية التـى يفترض أنها > وأين ا
سرحية? تقود احلركة ا

ــهـــرجــانــات - تـــوقــفت كـــمــا قــلـت إال فى ا
ــسـارح وهــذا خــطــيــر جــدًا واألخــطــر أن ا
سارح األهلـية فى الكـويت حاولت تـقليـد ا
اخلـــاصـــة الجـــتـــذاب اجلــــمـــهـــور فـــقـــدمت
أعــمـــاالً ضــعـــيـــفــة ومن ســـوء احلظ أنـــهــا
قــــدمت عــــروضـــهــــا فى الــــتـــوقــــيت نــــفـــسه
ــواسـم واألعــيـاد) اخلــاص بــالــتـجــارى.. (ا
وبذلك خسرت ولـم تكسب ولم تستطع أن

تقيم لها قاعدة جماهيرية.
سرحية فى هرجانات ا > هل اسـتطاعت ا
ـسرحى الـراكد? الـكويت حتـريك الواقع ا
ــتــرهــلـة ــكن أن تّــغــيــر الــنــظــرة ا وهـل 

للمسرح األهلى وتعيد إليه بهاءه?
ــهـرجــانــات ضــرورة ال بـد مــنــهــا بـغض - ا
الـنظـر عن مسـألة الـتنـافس على اجلـوائز
ـــهـــرجـــان يـــجـــعل كـل عـــنـــاصـــر الـــعـــمل فـــا
ــــــــثل ــــــــســـــــرحـى «مـــــــؤلـف مـــــــخـــــــرج  ا
ســــيـــــنـــــوغــــرافـى مالبـس" تـــــقــــدم كـل مــــا
ــؤلف يـــقـــدم نــصًـــا ذا قــيـــمــة عــنـــدهـــا وا
يـحـمل أهـدافًـا جـادة.. وهـنـا أشـيـر إلى أن
اخملــرج اجلــاد ال يــجــد فـــرقــة إال فى مــثل
ـهــرجـانــات; حـيث يــعــبـر عن نــفـسه هــذه ا
"ويــنـــفس" عن مـــكــنـــونــاتـه فــتـــخــيـــلى.. لــو
قـــدمــــنـــا مــــثل تـــلـك الـــعـــروض فـى مـــواسم
عـــــاديـــــة لن يـــــحـــــضـــــر أى جـــــمـــــهـــــور أمــــا
هـرجان فـسـيحـضـره جمـهـور متـخصص بـا

وضيوف من كل الوطن العربى.

نسميه االرجتال?
ــثــلى - حــالــيًـــا .. يــصــعب الـــتــحــكم فـى 
ــسـارح اجلــمـاهــيــريـة فى االرجتــال لـكن ا
إذا وجــــدت ارجتــــاالً ال يـــخــــدم الــــعـــرض..
أتــــدخل مـن خــــلف الــــكــــوالــــيس لــــيــــتــــوقف

االرجتال حاالً.. 
سـرح التـجارى الـكويتى.. > حـدثنى عن ا

نشأته وتطوره?
سرح التجـارى الكويتى لألسف حينما - ا
قـمـنـا بـتــأسـيـسه كـان بـغــرض الـتـنـافس مع

سارح األهلية لكنه تفوّق عليها. ا
> ما السبب برأيك?

ــــــســـــارح األهــــــلـــــيــــــة صـــــار دورهـــــا - ألن ا
مــــــحـــــــدودًا وهى اآلن مـــــــتــــــوقــــــفـــــــة إال فى
ـــســرح الـــتــجــارى ــهـــرجــانـــات.. بــيــنـــمــا ا ا

مستمر وله جمهور كبير ومتفاعل.
> هل تغير ذوق اجلمهور نتيجة لذلك?
سرح ست نـقطة مـهمـة.. فقـد أرسى ا  -
الــتــجــارى قــواعــد قــد ال تــكــون صــحــيــحـة

مسرحيًا.
عنى?  <

ـــســرحـــيــة ــعـــنى أنه غـــيـــرّ الــثـــقــافـــة ا  -
لـلـجـمـهـور فـأصـبح ال يـرضـى إال بـاألعـمال

التجارية.
> تقصد الكوميدية?

- بـــالـــضــبـط.. وإذا قــدمـــنـــا عـــمالً جــاًدا ال
ُيـقـبل اجلــمـهـور عـلـيـه عـادة لـكن مع هـذا..
يظل للمسـرح التجارى الفضل فى أنه أبقى
سرحى فى الكويت طوال العام. النشاط ا

ـشــاكس كــمـا يــصف نـفــسه.. اخملـرج إنه ا
والـــكـــاتب الـــكــــويـــتى بـــدر مـــحـــارب خـــريج
ـسرحيـة بالـكويت عـهد الـعالى لـلفـنون ا ا
ومراقب صاالت العرض باجمللس الوطنى

للثقافة والفنون واآلداب.. حاليا.
> جتــمع بـــ الــتــألـــيف واإلخــراج فــهل
تـابــعت فـعــالـيــات مـهــرجـان الـشــبـاب فى
دورته األخـيرة حيث كـل الشبـاب تقـريبًا..

يؤلفون ويخرجون?!
- لم أحـــــضـــــر هـــــذه الــــدورة النـــــشـــــغـــــالى
بـــأعــمــال عـــديــدة ألن الــعـــروض كــانت فى
أمــاكن مـتــفـرقـة.. ولــكـنى تــابـعت الـدورات
الــسـابــقــة وكــنت فى جلــنـة حتــكــيم الـدورة

األولى.
> كــيف تـــرى دور مــهــرجـــان أيــام مــســرح

الشباب?
- مهرجانات الـشباب بشكل عام ضرورية
لصقل مـواهبـهم.. فى الكتـابة التـمثيل أو
اإلخراج  ألنهم ال يجدون الفرصة للتعبير

عن أنفسهم فى مسارح الكبار.
ــــهـــرجـــانــــات نـــوقش مــــصـــطـــلح > فى ا
ـسـرحى البـديل فـهل تـراه قد "الـفضـاء ا
حتـــقَّق فى ظل حــرص بــعض اخملــرجــ

الـشباب عـلى اخلروج إلى الهـواء الطلق..
أو عــلى ظــهـر ســفــيـنــة.. أو حــتى بــجـوار
قـابر لـيحـقق مفـهوم "الـفضـاء البديل" ا

فى رأيك?
- إذا كــــان الــــنـص أو الــــعــــرض مـــــكــــتــــوبًــــا
للـمسـرح الـتقـليـدى الـعادى فال أرى داعـيًا
لـلـخـروج إلى الــفـضـاء الـبـديل ألن ذلك لن
يــــفــــيــــده أمــــا إذا كــــان الــــعــــمل مــــكــــتــــوبًــــا
خــصـــيــصًــا لــفـــضــاء بــديل فـــيــجب أن يــتم
تـــنــــفـــيـــذه فى فــــضـــائه ألن ذلـك ســـيـــفـــيـــد

العرض واجلمهور معًا.
مـثلـ فى العروض > كـيف تتعـامل مع ا

التى تقوم بإخراجها?
ــــمـــثـل إذا كـــانت - آخـــذ بــــوجـــهــــة نـــظـــر ا
ـمثـلـون أحيـانا مـنـطقـيـة وتخـدم الـعمل فـا
يــطــرحـون أفــكـارا أراهــا غــيـر مــنـاســبـة أو
غـيــر ســلــيــمــة عــلــمــيــا لـكـن األفــكـار الــتى
تــخــدم الــعــمل.. بــالــعــكس آخــذهـا وأعــمل

بها.
ـمثل حـرًا فى احلركة > هل تـفضل ترك ا
أم تــقــيـده بــحـركــة مـعــيــنـة عــلى خـشــبـة

سرح? ا
- (يضـحك) ال .. البـد أن أقيـده.. أقـصد
ــا ـــمـــثـل مـــقـــررة عـــنـــدى.. ر أن حــركـــة ا
أتركه حـرًا طليـقًا فى زاويـة معـينة أو فى
ـا يـجب دائـرة مــا.. أو فـضـاء مــحـكــوم إ
أن تـــــكــــون حـــــركــــتـه فى تـــــلك الـــــزاويــــة أو
الــدائـــرة أو الــفــضــاء مــقـــررة مــثالً.. عــنــد
الــــبـــاب قــــرب الــــســــاعــــة عــــلى أو خــــلف
الــكـنـبــة.. بـاإلضــافـة لـذلك أراعـى الـشـكل

اجلمالى فى حتريكه.
>  هـــذا عـــلى مـــســـتـــوى احلـــركــة.. فـــهل
تعـطـيه مسـاحة مـن حريـة التـعـبيـر أو ما

خلف الهدوء الظاهري والدعة التي
تغلّف مالمحه ثائر كبير على أحوال
سرح في الكويت والعالم وأوضاع ا

لؤه اخلوف على مستقبل العربي.. 
ا وصل هذا الفن اجلميل واأللم 

إليه واألمل فيما هو قادم..
سرح التجاري فوضى يرى أن ا

سرحية والتجريب رفاهية والفرجة ا
كانت زمانًا وانقضى.. يؤمن بحرية
سرح محترم بعيدًا التعبير يحلم 

عن عيون الرقباء القاتلة..

بدر محارب 

مسرح القطاع
 العام فى الكويت

"رقص على السلم"

التجريب
.. أما نحن للمحترف
 فليس لدينا مسرح
من األساس

بدر محارب أثناء حواره مع «مسرحنا»

أمام كل مبدع
خطوط حمراء..
والشاطر يستطيع
ناطق احلركة فى «ا

ÑdG AÉØ°U -âjƒµdG»∏≈البرتقالية»!!
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نـتديـات الثـقافـية ـسـرح بأحـد ا  دار نـقاش بـ مـجمـوعة من مـحبى ا
ـتنـاقـشون أن الـنـشأة حـول بدايـة فن األوبـرا .. ونشـأته األولى وأكـد ا
إيــطــالــيــة خـالــصــة خـالل الــعــصـور الــوســطـى وبــالــتـحــديــد فـى الــقـرن
السادس عشر .. وكـنت وقتها أبحث من خالل مصادر متعددة فى فن
األوبـرا ونــشـأته  فــرحت أطـالــعـهـم عـلى مــا لـدى .. وأن األوبــرا تـعـود
نـشأتـها - ولـو بشكل مـختـلف - إلى اليـونانيـ القـدماء فى عـصور ما
ــيالد .. وانـدهش اجلــمـيع عــدا صـديق هــمس فى أذنى قـائال " قـبل ا
قـــد ال يـــوافـــقك الـــبـــعض عـــلـى هـــذا " .. فـــنـــظـــرت  إلـــيه مـــســـتـــنـــكـــرا
ومتـسائال عن هويـة هؤالء  فأجـابنى قبل أن أنـطق: " اسأل اجلوال
أو  الــتـــروبــادور " ...  فــأرحت أقــلب أوراقـى وأبــحث عن اجلــوالــ أو
الـتروبادور  فـعرفت من خالل عـبارة صغيـرة أنهم مـجموعة فـقيرة من
ــيــادين لـتــقـد ـؤديـن يـجــوبـون الــشـوارع وا ــوسـيــقـيــ وا الــشـعــراء وا
ـوالــد فى مـصـر عــروضـهم نـظــيـر مـقــابل زهـيـد وهـم يـشـبـهــون فـرق ا
ؤرخـ يشـيرون إلى أنه من وبعـض البالد الـعربـية .. ووجـدت بعـض ا
احملــتـمل أن تـكـون األوبـرا مـسـتــمـدة من هـؤالء اجلـوالـ .. وآخـرين ال
يعـتـقدون ذلك .. واالخـتالف ال يفـسد لـلود قـضـية  حـتى استـوقفـتنى
ــيـزة ــوضـوع كــتــبت عـلى أقــصــوصـة ورقــيـة  عــدة كـلــمــات عن هـذا ا
ـسـرحى األمـريكى الـيـهودى بـنجـوم سـوداء صغـيـرة بـأعالها  لـلـكاتب ا

سيدنى كينجسلى  قال فيها :
" ال عالقــــة بـــــ فن األوبــــرا .. وهــــؤالء الـــــشــــرذمــــة من الـــــشــــحــــاذين
ـــتــــجـــولـــ أو كــــمـــا يـــطــــلق عـــلــــيـــهم الــــتـــروبـــادور أو الــــتـــروفـــيـــرز أو ا

ينيسنجيرز أو أيا كان ما يطلقونه على أنفسهم ".. ا
ارتبت فى هذه  العبـارات .. فلم تكن اعتقاداً أو رأياً .. بل تعدت ذلك
صـحـوب  بقـدر من الغـضب وسـوء النـية .. ووصـلت إلى حـد القـرار ا
وتــولــدت لـدى أســئــلــة كــثــيــرة بال إجــابــات .. وازداد ارتـيــابـى وحـيــرتى
بـقراءة ما ب الـسطور  فعـدت أقلب األوراق من جديد .. ولدى دافع
ألســتـكـشف الــسـر وراء هـذا الــغـيظ الـشــديـد .. والـقـســوة الـزائـدة عن

احلد ...
ـصـادر أمـريـكــيـة وبـريـطــانـيـة .. فـذكـرت بــعـضـهـا أن عـروض اسـتـعـنـت 
ـتـحــدة خالل الـقـرن اخلـامس ـمـلــكـة ا الـتـروبــادور بـدأت فى الـظـهــور بـا
عـشـر قادمـة من مـكـان نشـأتـها األولى بـجـنوبى فـرنـسا وإيـطـاليـا.. وأنـها
انيـا والبرتغال خالل الـفترة نفسـها أو قبلها .. وفى انتشـرت أيضا فى أ
بــدايـة الـقـرن الــثـامن عـشـر تــقـريـبـا زحــفت هـذه الـظــاهـرة إلى الـواليـات
ـــتـــحـــدة .. وخالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة تـــطـــورت عـــروض الـــتـــروبـــادور ا
وانتشرت فى شتى أنحاء أوربـا وأمريكا الشمالية واجلنوبية .. وأصابت

فرقة  من اجلوال  التروبادور "
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ـثــقـف له ولــزوجـتـه عــاشـقــة األدب .. ولم يــحب أن بــلــزاك هــو الــصـديـق ا
امـرأة ويـتـمنـاهـا سـوى الـكونـتـيـسـة هنـسـيـكا  Countess Hanska وقـصته
ـسـرح كـثـيـرا والـتى انـتـهت بـزواجـهـمـا قـبل الـشـهـيـرة مـعـهـا والـتى تـنـاولـهـا ا
وفـاتـه بـعـدة أشـهـر  .. وهـكـذا يـتـضح مـدى الـظـلم الـذى وقع عـلى مـبـدعـنـا
سـرح بكم عظيم من األعمال وفق فيها ب والذى أثرى األدب والرواية وا
اإلســهـاب واإلجـادة .. وهـاجم كـثـورى هـشـاشــة وزيف الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة
التى كان ينـتمى إليـها بشجـاعة .. واعتـبر مؤسسـا للدرامـا البوليـسية التى
ظهرت وازدهـرت بعـده بزمن طـويل .. وكانت لـديه نزعة إنـسانـية كـبيرة ..
وركز بـشكل خاص  عـلى كل القـضايا األخالقـية العاصـفة التى كـانت تهز
اجملتمع الفرنسى فى وقتـها .. واستطاع أن يخلط بإجادة تامة ب األنواع
الـدرامـية الـثالثـة الـتى كـانت مـعـروفة فى حـيـنه وهى الـغـرامـية والـفـكـاهـية
ســـرح والسوداء بـعمق شـديــــد .. ومن يـعيد قـراءة روائعه الـتى استغـلهـا ا
كـثيـرا يدرك ذلك  لـنـعيـد قــراءة  أوجـيـنـــى جـــرانـدى األب جوريـو أوهام
ضـــائــعــة  جــمــبـــارا ومــســرحــيــتـه فــوتــرين وكــأن كـل هــذه اإلبــداعــات كــانت
إرهاصـات ومـقدمـات لـرائعـته الـشهـيـرة  الكـومـيديـا البـشـرية والـتى تـناول
فيـهـا اجملـتمـع بكل طـبـقـاته وأكـد قدرته اإلبـداعـيـة واحلبـكـة الـتى لم تـفلت
من يـده شـخـصــيـة من بـ أكـثـر من ألـفى شـخـصـيـة شـمـلـتـهـا هـذه الـروايـة
التاريـخية .. وبرزت ثـقته بنـفسه .. والتـى لم يخفـها بل أعلـنها حتـى لقبوه
بـنابـلـيـون األدب الفـرنـسى عـندمـا قـال " ما بـدأه نـابـليـون بـالسـيف سـأكـمله
ــســرح ويــعـــود ذلك عــلى بــالـــقــلم" وكــان بـــلــزاك مــلـــكــاً لــلــروايـــة أكــثــر مـن ا
يـة الفرنسيـة للمسرح الصحافـة أيضا التى أساءت له حـتى جعلت األكاد
ــســرحى.. ومع هــذا تــرفض عــضــويــتـه فــأحــبــطه ذلك وقــلل مـن إنــتــاجه ا
قـدمت له مــسـارح الـعـالم خـالل تـاريـخـهــا مـا يـزيـد عن ألــفى عـرض  فـمـا
ـؤرخــون مــا قـامت به بــالـكم لــو أعــطى جـهــدا أكــثـر لــلــمـســرح وقـد أرجـع ا
عارضة بلـزاك لألرستقراطي ومحاربتهم فى كتاباته التى ذاع الصحافة 
ـطابع وقـتهـا قـد أغضـبـهم هربه من ال وأصـاحب ا صـيـتهـا أو ألن رجـال ا
ـشاركـة صديق له أى أن هـناك استـغاللـهم له .. وقيـامه بإنـشاء مـطبـعة 
سببـا مغـرضا وراء هذا الـعمل الـهدام الذى قـاموا به بـعيـدا عن أخالقياته

وسلوكياته...
ومن ب مـا وجدت من دالئل عـلى صدق هـذا الرجل مع نفـسه ومع قرائه

رسالة بعث بها إلى محبوبته الوحيدة  الكونتيسة هنسيكا :
"محبوبتى أجنيل 

أنـا تـقـريـبـا مجـنـون من بـعـدك عـنى .. كـواحـد أصـابه اجلـنـون لـعـدم قدرته
على اجلمع ب فكرت وأنت حائلة بينهما...

لم يـعـد بـوسـعى أن أفـكـر فى أى شىء عــلى الـرغم من أن خـيـالى يـحـمـلـنى
إلـيك.. أجــدنى آخـذك فى أحـضـانى وأقــبـلك وأداعـبك.. فـتــتـمـلـكـنى آالف

من مشاعر احلب والعشق...
قـلبـى لك وحـدك كعـادته دومـا .. لـدى إحـسـاس أنك تـنـتـظـريـنـنى هـناك ..
ولـكن  يـا إلـهى  مـاذا سـيـصـيـبـنى إن لم أجـدك هـنـاك .. إن هـذا يـصـيـبـنى

بالرعب كل صباح  ...
حتـلق روحى كلـما جـاءنى هـاتف يقـول لى " تعـال .. أنـا هنـاك أنتـظرك "..
ـكـنـنى الـتـمـلص مـنـهـا .. إنه ثـم أعـاود اجلـلـوس فـلـدى الـتـزامـاتى الـتى ال 
صـراع مخيف بـداخلى .. هـذه ليـست حيـاة .. أنا لم أكن هـكذا من قبل ..

إن ما لديك ال يجعل هناك شيئاً آخر مهماً يستحق ...
عنـدما أفكـر فيك .. أشعـر بالسـعادة والبـله فى آن واحد .. ويلـفنى الدوار
وكأنه حلم عذب تمنيت أن أعيش فيه منذ ألف عام.. إنه إحساس رهيب
عـــيـــشى مـع احلب .. عـــيـــشى مـــعـه كل حلـــظـــة .. عـــيـــشـى فـــقط لـــلـــحب..
وشاهـدى نفسك  وهى تلتـهمها األحزان .. وتقبـض عليها آالف من خيوط

العنكبوت ... 
عـزيــزتى .. أنت ال تـعــرفـ ذلك.. لــقـد اســتـقـبــلت بـطــاقـتك بــشـغف .. إن
قلـبى يـتركـنى .. وأنا أحتـدث إلـيك .. وال أدرى هل هو مـعك هـناك .. إنى
أراه هناك .. وأراك .. كما رأيتك باألمس .. جميلة .. شديدة اجلمال ...
بــاألمس .. وأثــنــاء مــســائى كــله .. قــلت لــنــفــسى " يــا الــله .. إنــهــا لى " إن

الئكة لم تكن سعيدة فى اجلنة مثلما كنت سعيداً باألمس ..." ا
مـا أروع هـذه الـرسـالة وال يـسـعـنى بـعـدها أن أقـول شـيـئـا .. سـوى أن أنهى
مــقـالى هـذا بـكـلـمـات عن هـذا الـعــمالق قـالـهـا عـمالق آخـر فى ذكـراه وهـو

فيكتور هوجو :           
" كــان الـســيــد بـلــزاك واحــداً من األوائل بــ الـعــظــمـاء ,واحــداً من أفــضل
اخملــتـارين.. كل أعـمـاله تـؤلف كـتــابـاً واحـداً.. كـتـابـاً حـيـاً بـراقـاً أصـيالً..
حـيث يـتحـرك ويعـمل ويعـيش واقعـنا احلـقـيقى اخملـيف والقـذر.. هو نـفسه
عرف هذا أم لـم يعرف? وافق أم لم يـوافق? هو مـؤلف هذا األثر الـغرائبى

.. لقد أفزع موته فرنسا". الضخم الذى يعد من عظماء الكتاب الثوري

يلودرامـا االجتماعية تقنة الـصنع" ثم تتجه نـحو ا سرحيـة ا > تـبدأ "البطة الـبرية" مستـعينة ببـناء "ا
ـلهـاوية الـتى تـخرج الـتـراجيـديا من حتت جـلـدها وذلك عـند يـلودرامـا ا ثـم تنـدمج فيـمـا سنـسمـيه بـا

وصول احلدث الدرامى إلى ذروته.

سرحى إسالم إمام يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب. > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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بلــزاك وجوبلــز
 وجها لوجه 

 الصحف عجَّلت بوفاة
أشهر كتاب فرنسا

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

ـؤكدة أيـضا وجـهان .. ?!.. هل لـلعـمـلة وجـهان .. فـهل للـحقـائق والـوقائع ا
ـكنـهـا أن تـثـبت إثـمـا عـلى شـخص وتـكـون هى وغـيـرهـا دليـل براءته..?!..
زيد من فى كثير من األحيان ندرك الـوقائع واألحداث بصورة .. بينما و
ـــعـــلـــومـــات تـــكــون لـــهـــا صـــورة أخـــرى أكـــثــر واقـــعـــيـــة وتـــتالءم مع األسس ا

نطقية ... والقواعد العلمية وا
كانـت الصـحـافـة فى الـزمن الـغـابـر .. تتـنـاول األحـداث وتـتـبـنى من خاللـها
وجـهــة نـظــر تــصـر عــلـيــهـا .. فــهل كــانت دائـمــا عـلـى حق .. وقـد هــاجـمــهـا
الـكثـيـرون واعتـبـروها وبـاءً .. وصـبت اللـعـنات عـلى مـختـرعـيهـا .. ترى هل

ة أم مظلومة ... كانت الصحافة ظا
ا .. وخـاصة إذا انتقلـنا باحلديث عن صـحافة القرن كانت الصحـافة قد
التاسع عشـر وأوائل العشرين  تفـتقد إلى األسس العـلمية الصـحيحة فلم
يـكن يـدرك روادها أن الـصـحافـة تـتطـلب أبـعادا ثـقـافيـة تـفوق الـتـخصص 
فـحـامل الــقـلم ونـاقل اخلـبـر يــجب أن يـكـون صـاحب ثــقـافـة واسـعـة ودرايـة
كــامــلـــة بــنــوعـــيــة وعـــمق اجملــال الـــذى يــكــتـب عــنه أضف إلـى ذلك درايــته
االجـتمـاعية الـنفـسية الـعلـميـة العمـيقـة .. ولم يكن أحد يـدرك أهمـية هذه
الصحافـة وأبعادهـا االجتماعـية والتـاريخيـة .. وهذا النقص جـعلهـا تتناول
بــعض الـظــواهـر جــمـيــعـهــا بـشــكل عــام وعـدم مــراعـاة الــفـروق بــ ظـاهـرة
ا فـيـهـا ظلم كـبـير.. وأخرى .. وهـكـذا تكـون مـهـاجمـة أهل الـصـحافـة قـد
ـا أصابهـا من التـقدم والـتكـنولـوجيا وقـد استـفدنـا نحن أبـناء هـذا اجليل 
احلـديثـة .. وحمـلنـا عبـئا أكبـر فال حجـة لنـا إن أخطـأنا.. ولـكن الصـحافة
ـة .. عنـدما تخـتار فـريسـة .. تتـعقـبها .. أيـضا تـكون فى أحـيان أخـرى ظا
وتـنـقض عـليـهـا بال رحـمـة .. وال تتـركـهـا سوى جـثـة هـامـدة .. ومن ب من

وقعوا فريسة لها الكاتب الفرنسى الفذ بلزاك ...
كــنـت أقــرأ قـــصــة لـــبــلــزاك " "Honoré de Balzac لم أقــرأهـــا من قــبل
أرسلـها لى صـديق .. فوجـدت على هامـشهـا تعلـيقـاً يقــول  "حتـية خـالصة
Alexandre إلـى ضـحـيـة الـصـحـافـة بـلــزاك " والـتـوقـيع ألـكـسـنـدر دومـاس
وقع .. فرحت أبحث  ..Dumasصدمتنى الكلمات .. وأدهشنى اسم ا
عن سر هذه الكلمات القاسية من كـاتبها كاتبنا الكبير .. والتى وبالتأكيد
.. لها سببها ومغزاها .. وهل حقا جنت الصحافة على بلزاك ..?!!...  
لم يـدم بـحثـى طويال .. حـتى عـثرت عـلى مـا قطع الـشك بـالـيقـ وأكد أن
رة  فقد وجدت اضى .. ولم أفاجأ هـذه ا هـناك أخطاء قد حـدثت فى ا

سرح فيكتور هوجو عند تأب بلزاك : ما ذكره الكاتب الروائى وا
" أظن أن من تعـقبوا وحـاصروا هـذا الرجل  الـذى لم تنـجب فرنـسا كـاتبا
فى قـدرته وعـبـقريـته اسـتـراحـوا اآلن  أم أنـهم وأقالمـهم مـازال لـديـهم ما
هنـة وأصحـابها " .. ينـهشـون به هذا الـرجل بعد مـوته  اللـعنـة على هـذه ا
تضـاعف حـزنى من هذه الـقسـوة .. ولكن مـا تنـاولته الـصحـافة عن بـلزاك
ومـنـذ بــزوغه واكـتــسـابه لــشـهـرته الــواسـعـة فـى فـرنـســا بـأكـمــلـهـا كــان أكـثـر
قـســوة فـقـد هـاجــمـوه بـشـراسـة حــتى أنه قـال عن الـصــحـافـة من شـدة مـا
عـاناه ورغم أنه كـان ودودا وال يأتى مـنه إال الطـيب من الكـلمـات :  " لو لم

ا توجب اختراعها "... تكن الصحافة موجودة 
عالقة بـلزاك بالصحافة وتـأثيرها الكبيـر فى حياته  عالقة جاءت مبكرة

يديا. سماها احلالى ا لتعلن عن التأثير الكبير للصحافة أو 
ونعـود لكـاتبـنا الـكبـير بـلزاك الـذى أغفـلت الصـحافـة قدراته األدبـية الـفذة
سبـوقة .. وراحت تـكيل لـه وتهاجـمه بشـراسة  ال لـشىء سوى أنه وغيـر ا
اهـيـة ذلك وأسـبابه .. أفـرط قلـيال فى حـبه لـلمـال والـنـساء  دون حتـلـيل 
وصـورته كـطـامع شـريـر عـبـد للـمـال .. ومـاجن يـلـهث وراء شـهـواته ونـزواته
ـال ومال اجلنـسـيـة .. وكـأنه الـوحـيـد فى فـرنسـا بـلـد احلـريـة الـذى أحب ا
ألم يعـرفوا شـاعر احلب كـازانـوفا وغـيره .. ومن يـتابع حـياة حلب الـنسـاء 
بــلــزاك  يـدرك أنـه عــاش طـفــولــة بــائــســة  فى ظل فــقــر شــديـد .. وكــانت
ـرهف شب وهـو يتـمنى أن والدته غـلـيظـة جـافة نـحو أبـنـائهـا وإلحـساسه ا
يكـسب مـاالً وفـيـرا حـتى يـعـوض حـياة الـبـؤس الـتى عـاش فـيـها .. ولـم يكن
ـال فى حد ذاته هـو مـبتـغاه ومن يـتـابع روايته ومـسـرحيـاته يدرك ذلك .. ا
ـادية لم تـصل فى أغـلب األحيـان إلى حد ورغم استـدانته إال أن مـشـاكله ا
القـضـاء  فقـد كان شـخـصيـة محـبـوبة .. وكـان أصحـابه وأصـحاب الـديون
يـصبـرون علـيه تارة ويـتنـازلـون عن ديونـهم  تارة أخـرى .. ألنه كان يـصرف
ــال عـلى حـيـاتـه وجتـارته الـتى فـشـل فـيـهـا وحتـول بــعـدهـا لألدب وأصـبح ا
أيـضـا فى حاجـة لـلمـال.. وأمـا من ناحـيـة النـسـاء  فقـد كـان بلـزاك يـبحث
فـقودين لـديه .. ودليل ذلك أن أغـلب النـساء الذين عن احلـنان والعـطف ا
ارتبطت أسمـاؤهن باسمه كن أكبـر سنا منه بـسنوات طويـلة .. وكان يتودد
لـهن ويــخـاطـبـهـن بـاألدب والـثـقـافــة  فـلـمـاذا لـم تـنـظـر الــصـحـافـة فى بالد
ــرأة لـعالقــته من مــنـظــور غـيـر الــعالقـات حتــتـرم الـصــداقـة بــ الـرجل وا
الـدنـيـئـة الـقـذرة  أم أنـهـا كـانت نـيـة مـبـيـتـة .. ومن أولـئك الـسـيـدات زوجـة
صديـق عزيـز له تـكبـره بـأكثـر من عـشـرين عامـا .. وقـد أكد هـذا الـصديق

مسرح بلزاك

 كان يبحث عن احلنان
واتربط بنساء أكبر منه دائماً

إحدى رسائله محبوبة بلزاك

> يـجب أن يـكون الـنقـد "جـوَّانيًـا" أى نابـعًا من داخل الـنص نـفسه وقـد يذهب الـنـقد خـارج نطـاق النص
ـرء من قـراءته بـشىء من الـنص نـفـسه فـإن الـنـاقـد يـكون فـقط لـكـى يفـسـر الـنص بـعـبـارة أخـرى خـرج ا
ؤلف أو عن طبائع البـشر فإن الناقد رء من قـراءته بشىء عن التاريخ أو عن حيـاة ا "جـوَّانيا" وإذا خرج ا

يكون خارجيا. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح بشرط توافر نص جيد. سرحى الكبير الراحل محمود جبر أعلنت رغبتها فى الوقوف على خشبة ا > الفنانة السورية مرح جبر ابنة ا
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سـرحية الثالثة عشـرة   أيـام قرطـاج ا

غرب ولـيبيا كـدول عربية - وذلك واجلزائر وفلـسط واألردن ولبـنان وا
فى غيـاب عروض دول اخلـليج والـسـعوديـة والسـودان واليـمن - وعروض
أفريـقية لكل من  الكونغـو  والسنغال فقط وعروض من فـرنسا وبلجيكا

والبرتغال كدول أوربية.
ستوى الفنى والظـاهرة التى تستحق التـسجيل هى التباين الشـديد فى ا
لـهـذه الـعـروض بـاإلضـافـة إلى تــمـيـز عـروض الـشـبـاب بـصـفـة عـامـة وفى
مــقـدمـتـهــا عـروض سـوريــا «شـوكـوال» والــعـرض الـعـراقـى  «حـظـر جتـوال»
ــصــرى «كالم فـى ســرى» الـذى كــان مــفــاجــأة لــلــجــمــيع حــيث والــعــرض ا
اســتــطــاعت فـرقــة نــادى األنــفـوشـى االسـتــحــواز عــلى إعــجـاب اجلــمــهـور
صـرى برئاسـة د. أحمد سرح فـكان الوفـد ا الغفـير الذى احـتشـد فى ا
ـصـرى والـذين ـســرح ا نــوار وفـدا مـشـرفــا حـقـا وذلك فى غــيـاب جنـوم ا
ـا أدركـوا بــخـبـراتـهم وحــدسـهم ضـعف الــتـنـظـيـم فى هـذه الـدورة الـتى ر
ــســرح الــتــونــسى ســيــطــر عــلـــيــهــا اإلداريــون وغــاب عن  إدارتــهـــا جنــوم ا
ـنصف الـسويسى بخبـراتهم وفى مـقدمـتهم األسـاتذة عز الـدين مدنى وا
ـديـونى واكتـفى كل من تـوفيق اجلـبالى ـنجى بن إبـراهيـم ود. محـمد ا وا
وعـز الـدين قنـون بـتقـد عـروضهـا فقط ولـعل أوضح مـثـال لضـعف هذه
ـدير الدورة هـو حـفل االفـتتـاح الـهـزيل الـذى كان مـجـرد كـلمـة مـخـتصـرة 

هرجان وكذلك عدم حضور الوزير حلفل استقبال الوفود. ا

ـهرجـان وبحـضور فـعالـيات سعـادتى الـكبـيرة بـاستـمرار وانـتظـام دورات ا
هـذه الدورة ال تمـنعنى عـن االلتزام بـالصدق الـذى التـزمت به مع القار
ــكن تــداركــهــا ــواجــهــة األصــدقــاء بــبــعـض الــســلــبــيــات حــتى  دائــمــاً و

بالدورات القادمة ولعل من أهمها ما يلى:
ـسـرحـيـة األخـرى بـالـوطن الـعـربى ـهـرجانـات ا أوال غـيـاب الـتـنـسـيق مـع ا
حـــيث تــتـــداخل مـــواعــيـــد أيــام قـــرطـــاج مع مــهـــرجــان الـــفـــجــيـــرة الــدولى
هـرجـان كن تـقـد موعـد تـنظـيم أحـد ا لـلـمونـودرمـا باإلمـارات وكـان 
ـهرجـانـات العـربـية وتأخـيـر الثـانى كـذلك تـكرار الـعـروض بـالعـديـد من ا
شـاهدات لـنفس ـدعـوين وبالـتالى تـكـرار ا وخـاصـة مع تكـرار الضـيوف ا
الــعــروض ومـثــال لـذلك عــرض «شـوكــوال» الــسـورى و«الــقـفص» األردنى
هـرجان «الـقاهـرة الدولى ـصرى فـكل منـهم عـرض  و«كالم فى سرى» ا
ــاضى كـمـا عــرض عـرض «تـوقف» لـلــمـسـرح الــتـجـريــبى» فى سـبـتــمـبـر ا
ـسـرح العـربى» وفى مارس هـرجان «ا الـليـبى وعرض «امـرأة» الـتونـسى 
ـاضى بالـقـاهـرة أيـضاً وكـذلك تـقـد عـرض «حظـر جتـوال» الـعراقى ا
هـرجـان الوطـنى لـلـمسـرح اجلـزائرى كـما «لغـة األمـهات» اجلـزائـرى فى ا
ــثـال عــرض «حـظــر جتـوال» فى دمــشق واألردن وذلك كــله عـلى ســبـيل ا

وليس احلصر.
ضـيئـة بأيام  ثانـياً إلـغاء النـدوة الفـكرية والـتى كانت تـعد من الـعالمات ا

ـهرجـانات سـرحـية» يـعـد واحدا من أكـبـر وأهم ا مهـرجـان «أيام قـرطـاج ا
ـسـرحى» والذى ـسـرحـية بـالـوطن الـعـربى فـإذا كـان مهـرجـان «دمـشق ا ا
ــهـرجــانــات تــاريـخــيــاً فــإن مـهــرجــان «أيـام يـنــظم كل عــامــ يــعـد أقــدم ا
هـرجان الـثـانى تاريـخـياً كـمـا أنه يتـميـز بـاستـمـرار وانتـظام قرطـاج» هـو ا
ـدة سـتة عـشر دوراته حـيث اضـطرت الـظـروف مهـرجـان دمشق لـلـتوقف 
عاماً حـتى عودته مرة أخرى عام 2004 «الدورة الثـانية عشرة» وإذا كان
مـهـرجــان «الـقـاهـرة الــدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبـى» يـتـمـيـز بــانـتـظـام دوراته
سـنـويـا مـنـذ عـام  1988 «بـاسـتـثـنـاء عـام 1990 حلـرب اخلـلـيج» وكـذلك
ـســرحى» ومـنـذ دورته بـوصـفه مــهـرجـانــاً دولـيـا فــإن مـهـرجـان «قــرطـاج ا
ـيـا أيضـاً بـانـفـتـاحه علـى مسـارح اآلخـر وبـبـعده األولى قـد اتـخـذ بعـدا عـا
سرح دول عنى آخر بـاهتمامه  الـعربى واألفريقى والشـرق أوسطى أو 
سـرحى الكـبير ـهرجـان ا تـوسط . ونظـرا ألهمـية هذا ا البـحر األبـيض ا
ــة من إدارة كــانت ســعــادتى كــبــيــرة أيــضــاً بـتــلــبــيــتى لــتــلك الــدعــوة الــكـر
تابـعة األنشطة والفعاليات اخملتلفة خاصة وأن هرجان كضيف شرف  ا
الظروف لم تسع لى بفرصـة حضور الدورات الست األخيرة أى منذ عام
ـســرح الـتـونـسى 1995 وإن كــانت بـالـطـبـع لم تـغب مـتــابـعـاتى ألنــشـطـة ا
هـرجـانات ـبـدعـ من تونس الـشـقـيقـة بـالقـاهـرة أو بـا ولقـاء األصـدقاء ا

سرحية األخرى بباقى العواصم العربية. ا
سـرحية ضـيئـة فى الدورة الـثالثـة عشـرة أليام قرطـاج ا تعـددت النـقاط ا
ــاضـيــة ومـطـالــبـة بـعض ـســرحـيـة مــنـذ الـدورة ا ـسـابــقـة ا وبــرغم إلـغــاء ا
سـابقـة من أهم تـلك النـقاط ـسـرحيـ بعـودتهـا إال أنـنى أرى أن إلغـاء ا ا
ــتــتـالــيـة ــضـيــئــة لـقــد شـرفـت عـنــد حتــمـلى مــســئـولــيــة إدارة الـدورات ا ا
ـوافــقـة عــلى أخــذ مــبـادرة إلــغـاء ـســرح  الـعــربى بــالــقـاهــرة بــا ـهــرجــان ا
ـسـابـقـة بــ عـروض الـدول الـعـربـيـة وقـصــرهـا فـقط عـلى عـروض فـرق ا
ـصـريـة وذلك بـهـدف تـأكـيـد روح اإلخـاء الـعـربـيـة والـبـعـد عن أى الـهــواة ا
مـنـافـسـات قـد تـفـسـد الـعالقـات الـوديـة كـمـا يحـدث مـع الـتعـصـب الـكروى
دائما وما أحـوجنا إلى توحـيد الصف العـربى وجتنب  أى أسباب لـتعكير
ـبـادرة وتبـعه مـهـرجـان الـفـجـيرة ـسـرح الـعـربى ا األجـواء أخـذ مـهرجـان ا
ـسرحى الدولـى للـمونـودراما ثم سـار على الـنهج أيـضا مـهرجـان دمشق ا

سيرة. الدولى عند عودته وها هو مهرجان قرطاج يستكمل ا
ويعـد شـعـار هـذه الدورة اخـتـيـارا بلـيـغـا أيـضاً يـتـنـاسب مع األحـداث حيث
هرجان شـعار «إرادة احلياة» شعاراً لهذه الدورة واستكمل اختارت جلنة ا
بـعـبـارة «من الـشـابى إلى درويش» بـحـيث  إهـداء الـدورة إلى الـشـاعـرين
الكبيـرين «أبو القاسم الـشابى» التونسى و«مـحمود درويش» الفـلسطينى
سـرح الـشـعـرى فى كل األقـطار الـعـربـية خـاصـة وأن الـشـعر يـعـتـبر وإلى ا

سرحى جماع الفنون. األب لألدب والفنون ومن عباءته خرج الفن ا
تـتـاليـة بـالقـاهرة ـسرح الـعربـى» ومن خالل دوراته ا وإذا كـان مـهرجـان «ا
قـد قــام بـإهـداء الـدورة الـرابـعــة إلى فـلـسـطـ 2005 والـدورة اخلـامـسـة
2006 إلى الـــعــراق والــدورة الـــســادســة 2007 إلى لـــبــنـــان تــضــامـــنــا مع
نـظمة الـفنـان والـفرق بـكل دولة من هـذه الدول فـقد أحـسنـت اللـجنـة ا
أليام قرطاج حينمـا قامت بإهداء هذه الدورة إلى الدول الثالث فلسط
قـاومة ـسرحى قـد وقع جتنـيـده  ـانـا بأن الـفن ا والـعـراق ولبـنان وذلك إ
ــــقــــاومــــة فـى واقع مــــلىء ــــوت فــــكــــان شــــكال من أشــــكــــال الــــكــــفــــاح وا ا
ــنــطــقــة الــشـرق بــاالضــطــرابــات والــتــوتــرات بــكل بالد الــعــالـم وخــاصــة 
سرحيون بها األوسط التى شهدت مؤخرا العـديد من احلروب واضطر ا
إلى الـعــمل فى أصـعـب الـظــروف أثـنـاء الــغـارات اجلــويـة وحــظـر الــتـجـوال

وإجراء البروفات على ضوء الشموع.
ويـحــسب لـهـذه الـدورة من أيـام قـرطـاج تـعـدد األنـشـطـة بـهـا بـ الـعـروض
عارض واللقـاءات الشعرية وازية كـا سرحيـة وتنظيم بعض األنـشطة ا ا
ــدرسـتـ الـوطــنـيـتـ الــتـونـسـيـة ــسـرحـيـة حــيث ثم افـتـتـاح ا والـنـدوات ا
والفرنسـية للسيـرك الفنى وافتتـاح ورشة مسرح «النو» الـيابانى ومعرض
الـتـقـنــيـة فى خـدمـة الــفـرجـة بـدار الــثـقـافـة ابـن خـلـدون ومـعـرض «والدة»
ـدرسة الـوطـنيـة الـتونـسـيـة لفـنـون السـيـرك كذلك لـبرنـار تـوران مـسيـرة ا
ــؤلـفــ واخلـاص بــكـتــابـات ــعـلــمـ ولــقـاء ا ــسـرحــيـة «لــقـاء ا الـلــقـاءات ا
اجلـنــوب بــاإلضـافــة إلى قــراءات شــعـريــة حملــمـود درويش وجملــمــوعـة من
ــعـاصـرين» «جــمـال الـصـلــيـعى سـنــيـة مـبـارك مــراد الـصـقـلى الـشـعـراء ا
ـوسـيـقـيـة سـواء خـالـد الـوغالنى» وذلك بـخالف تـنـظـيم بـعض احلـفالت ا

وسيقى التونسية. وسيقى اإللكترونية أو ا ا

ـسـرحـيـة هى الـعـمـود الـفـقـرى ألنـشـطـة أى مـهـرجـان مسـرحى الـعـروض ا
ـتخـصـص واحلـقـيقـة التى بالشك وهى الـعنـصر اجلـاذب لـلجـمـهور وا
ـهـرجان قـد اهتـمت بـالكم نـظمـة لـهذا ا يجب تـسـجيـلهـا أوالً أن الـلجـنـة ا
عـلى حـساب الـكـيف حيث تـضـمن اجلدول 63 عرضـا مـسرحـيا تـداخلت
ـسـارح الـتـى تـعـرض عـلـيـهـا ــسـافـات بـ ا مـواعـيــد عـرضـهـا وتـبـاعـدت ا
ــسـتـحـيل مـتـابـعـتــهـا خـاصـة مع عـدم تـوفـر سـيـارات وبـالـتـالى أصـبح من ا

شاركة!!. النتقاالت أعضاء الوفود ا
ـشـاركـة هى عـروض تـونـسيـة يـقـدم بـعـضـها والـعـدد األكـبر مـن العـروض ا
للمـرة األولى وذلك باإلضافـة إلى عروض لكل مـن مصر وسـوريا والعراق

سرحي  تألق شباب ا
وفى مقدمتهم بنات

اإلسكندرية

√QGhO ôªY .O - ¢ùfƒJ 

تميزين سرحيـ ا سـرحية خاصة مع مـشاركة عدد كبـير من ا قرطاج ا
ستديرة بعد فيـدة ومناقشتها من خالل الدائرة ا بأبحاثهم ودراساتهم ا
ـنـاقـشـة وحتـلـيل الـعـروض طـبـاعـتـهـا وكـذلك إلـغـاء الـنـدوات الـتـطــبـيـقـيـة 
ـهـرجـان والـتى كـانت تـعـد فـرصـة حـقـيـقـيـة لـتـبادل ـشـاركـة بـا ـسـرحـية ا ا
ـــبـــدعـــ بــــإلـــقـــاء الـــضــــوء عـــلى أهم األفـــكــــار واآلراء وأيـــضـــاً تـــرشــــيـــد ا

هرجان. اإليجابيات والسلبيات بكل عرض مشارك با
ـستوى بـصفة عـامة حيث لم طبـوعات والنـشرة اليومـية وتدنى ا  ثالثـا ا
ــكــرمـ أو ــتـوجــ وا ــهــرجــان عـلـى تـعــريف بــالــســادة ا يــشــتـمـل كـتــيب ا
بـضـيــوف الـشـرف كـمـا لـم يـشـتـمل عــلى تـعـريف وإيـضــاح لـكـيـفــيـة تـقـسـيم
ـشـاركة بـ حـضور وانـفـتـاح ورؤى واكتـشـافات وبـانـوراما?! الـعروض ا
ـسـرحى وجـمـيـعـهـا مـصـطـلـحـات حتـتـاج إليـضـاح حـيث يـتـضـمن الـعـرض ا

بصفة عامة جميع هذه الصفات.
وقد اقـتـصرت الـنـشرة الـيـوميـة عـلى أربع صـفحـات بـاللـغـة العـربـية وأربع
صـفـحـات بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة واقـتـصـر اجلـزء الـعـربى عـلى مـجـرد تـقـد
ـهـرجـان بـأقالم مـحـدودة وبـالـتـحـديد تـغـطـية صـحـفـيـة لـبـعض فـعـالـيـات ا
فـيــصل الــعــويــنى وأحــمـد حــمــدى حــمــدى مـســيــهــلى الــعــربى الــصـامت
ـســاحــة األكـبــر  تـخــصـيــصــهـا لــلـصــور الــفـوتــوغـرافــيـة وأبــورانـيــة !! وا
ؤسف أن الـنشرة قد اشتمـلت على بعض األخطاء الفنـية ومثال لها ما وا
ـهـرجان فـريـد الـعـلـمى ـسـيـطـرين عـلـى ا جـاء عـلـى لسـان أحـد اإلداريـ ا
بــالـعــدد الـثــانى وبـالــصـفــحـة األولى «إن الــسـيــرك يـعــتـبــر أب الـفــنـون ألنه
يـشمل الرقص والـتمثـيل والريـاضة»!! والذى أضـاف أيضا: «إن الـسيرك
يضيف لـلمـسرح الذى يـبقى فى حـاجة أكـيدة له ... وبالـتالى يـكون إدماج

سرحى ضرورة ملحة»!!. السيرك فى العمل ا
كـمـا جـاء أيـضــا فى الـعـدد الـثـانى بـالــصـفـحـة الـثـالـثـة عــلى لـسـان الـفـنـانـة
الــســوريــة جــيــانــا عــيـد : «إنـه من الــبــديــهى أن تــكــون ســوريـا فـى الــعـرض
ـــهــرجــان قــرطـــاج نــظــرا ألن تــونـس كــان لــهــا شـــرف افــتــتــاح االفــتـــتــاحى 
مـهـرجـان دمـشق لـلـمـسـرح» وأعـتـقـد أن هـذه الـفـقـرة كان يـجـب أن حتذف
ـهرجـانـات عـلى سـبيل تـبـادل الـفرص ـنـطقـى  أن تنـظـيم ا ألنه لـيس من ا
ـصالـح وأن فرصـة االفـتـتـاح يـجب أن تـكـون مـتـاحـة أمـام جـميـع الدول وا

شاركة ويكون االختيار طبقا للمعايير الفنية فقط. ا
رابعـا: إلغـاء مسـابقـة الهـواة أو القـسم اخلـاص بعـروض الهـواة والذى كان
ـختـلف األقطـار العـربية ـنح الفـرصة لـعدد كـبيـر من التـجارب الشـابة 
خالل الــدورات الــســابــقــة ويــلــقى الــضــوء عــلى عــدد كــبــيــر من الــتــجـارب
بـشـرة.اعـتقـد صـادقـاً بأن أغـلـبـية سـرحـيـة ا اجلـادة واجلـريئـة والـوجـوه ا
ـهرجـان وعدم ـستـمر لـلجـنة ا هـذه السـلبـيات قـد نشـأت بسـبب التـغيـير ا
تكـامل اخلبـرات باإلضـافة إلى سـيطـرة اإلداري عـلى التـنظـيم والتـنسيق
بدع محمد إدريس واإلعالمى أحمد عامر لم هرجان ا فبخالف رئيس ا
تـضم الــلـجـنــة عـنــاصـر وخـبــرات فـنـيــة تـعــرف خـبـرات ومــكـانـة الــضـيـوف
ـهـرجـان قد تـضـمن الـعـرب من جـمـيع األقـطـار الـعـربـيـة وإال كـان جـدول ا
حتديـد لقـاءات فـنيـة وأدبيـة معـهم كمـا أفـردت صفـحات الـنشـرة الكـتيب
ــهـــرجـــان لــلـــتـــعــريف بـــهم والـــتـــعــرف عـــلى أفـــكــارهـم وآرائــهم اخلـــاص بـــا

وانطباعاتهم الفنية.

فقود التنسيق ا

سرحية العروض ا

عرض «كالم فى سرى»

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1
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> مـجموعـة النقـد اخلارجى أو النـقد من خارج الـنص وهى التى يعـتقد أصـحابهـا بأن الوسـيلة الـصحيـحة لفهم
عـلومات خارجة عن العـمل نفسه وتعمـد إلى ربط العمل بظواهر سرحى تكمن فى االسـتعانة  الـنص األدبى أو ا
أو أحـداث إمـا من حـيـاة مـؤلـفه أو من الـظروف االجـتـمـاعـيـة والسـيـاسـيـة احملـيطـة أو اسـتـقـراء الـعمـل فى ضوء
نـظـريات عـلم النـفس وحتـويل شخـصـياته إلى مـرضى راقديـن على سـرير الـفـحص فى عيـادة الطـبـيب النـفسى.
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هموم اآلخرين..
 ومخرجة جنحت فقط فى اختيار النص

ــســرحـيــة جتــســيـداً الــواقع حي تــبـدو هــذه ا
معاش ينـبض باحلياة ومن هنا يأتي التالزم

تلقي.. سرح وا والتناغم واالنسجام ب ا
ـــســـرحــيـــة هي «هـــمــوم اآلخـــرين» لـــلـــكــاتب ا
الــيــونــاني بــورفــوس اســكــورتــيس تــرجــمـة د.
نـعــيم عـطـيــة وإخـراج جنـوان وحــيـد وجـاءت
سرحية. ضمن عروض مهرجان اخملرجة ا
ـسرحيـة حالـة امرأة هي زوجة وأم تتـناول ا
ــتـكـدس بــكل أشـيــائـهـا تـعــيش في مـنــزلـهـا ا
وهي غـــارقــة ومـــنــهـــمــكـــة في أداء أعـــمــالـــهــا
ــــوروث عن أمـــهـــا ــــنـــزلـــيــــة وهـــذا الـــدور ا ا
بكونها امرأة كل إمكاناتها في احلياة هي أن
البس وطــهــو الـــطــعــام ورعــايــة تــقــوم بــكـي ا
الــصـــغــيـــر كـــخــادمـــة وكــمـــواطن من الـــدرجــة

الثانية.. وليس كشريك في احلياة.
ويـــظل هـــذا تــصـــورهـــا الـــذاتي عن نـــفـــســـهــا
وحدود معرفتـها بإمكانياتها.. ورغم كل هذا
الــتــفــاني الــذي تــبـديـه الــشـخــصــيــة; إال أنــنـا
نـــدرك أنــهـــا ال حتـــسن صــنـــعــا فـي ظل هــذه
الـفــوضى الـعـارمــة ووسط هـذه الـتــفـصـيالت
الـكــثـيـرة الـتي تـتـخـبط في أدائـهـا وال حتـسن

ترتيبها على نحو جيد ومتوازن..
فـهي حـالـة إنـسـانـيـة مـثيـرة لـلـشـفـقـة; خـاصة
وأن الزوجة تتصـور أنها تقدم كل ما بوسعها
جتـاه اآلخر فـإذا باآلخـر يـلفـظـها من حـياته
ألنـه ال يــســتـــطــيع أن يــعـــيش أو يــســـتــمــر في
حـــيــاة مـن طــرف واحـــد.. مع زوجــة تـــنــاست

كونها امرأة حتى على مستوى احلوار.
فيرحل عنها الزوج بعد أن يطلقها..  فتبهت
قـليالً.. وتعود مسـرعة لصغيـرها لتكمل هذا

االنسحاق اإلنساني في دوامة احلياة..
رأة في إن هذا النمـوذج الذي يقدم معاناة ا
تـخلـفة مـخـتلف الـبلـدان وعلى مـر الـعصـور ا
والـديكـتـاتوريـة بـاألساس هـو تـركيـبـة بشـرية
تـزداد حــدتــهـا فـي ظـروف حــضـاريــة مــعـيــنـة
وتـقل حـدتهـا في ظـروف أخـرى. وهذا الـنوع
ثل شـريحة عـريضة ال يـستهان من النـساء 
بـها.. كل هذه الفـوضى الداخلـية واخلارجية
في أعـبــائـهن هي كل ثـقــافـتـهن عـن أنـفـسـهن

وعن العالقة مع اآلخر..

ــســرحي والــرؤيــة ولـــكن مــاذا عن الــعـــرض ا
اإلخراجية?

 تــــقــــد الــــعـــــرض في ثـالثــــ دقــــيــــقــــة..
شـعـرت بـالـسـأم بــعـد الـدقـائق الـعـشـر األولى
ió¡e ¿ÉæMلم تـــخـــرج عـن إطـــار قـــراءة لـــلـــنص األصـــلي

 عرض «هموم األخرين»

«بتلومنى ليه» الدمية
تتماهى مع البشر

سرحي جريدة كل ا

 فى يوم.. فى شهر .. سبعة
على مسرح البالون 

دن". دة  3 أيام بقاعة مسرح روابط انتهت بتقد عرض راقص بعنوان "رقص ا انى ينظم ورشة للرقص احلديث  > معهد جوته األ
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سرحي جريدة كل ا

> فى سهرته مساء اجلمعة القادم يذيع البرنامج العام مسرحية "ليلة العمر" تأليف د. مدحت أبو بكر وإخراج محمد زعيمه.
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وداعًا صديقى .. "صديق"
فى أربع الرحيل
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عـلى اخلــشـبــة بال رؤيـة وبال طــعم أو لـون أو
ــتــنــاثــرة البس ا ــتــلئ بــا ــســرح  رائــحــة ا
ـــقـــلـــوبــــة والـــفـــوضي الـــعـــارمـــة.. واألشـــيـــاء ا

ـسـرح مـقسم إلى ثـالثة أمـاكن عـلى  وا
ــسـرح ــ ا ــســرح أنــتــريه وفي مــقــدمــة  ا
ــيــنــا ــمــثـــلــة تــتــحـــرك  ـــكــواة وا ــطــبخ وا ا
ويـــســــارًا ذهـــابــــا وإيـــابًــــا بـــ هــــذه األمـــاكن
ـالبس وتـــأتي لـــتـــحـــضـــر الـــطـــعـــام وتـــكـــوى ا
بـالــصــغـيــر وتــعـود به في حــركــة سـريــعـة وال
يـوجـد فـعل آخـر غـير هـذا الـتـكـرار الذي من
شـــأنه أن يــــخـــلـق نـــوعًـــا مـن الـــرتـــابــــة ولـــيس
ـتـلـقي بـبـسـاطـة اكـتـشـفه تـأكـيــدا لـشىء ألن ا
سرحية من حيث سريعا.. وحينما تتعرض ا
ــكــونـــاتــهــا الـــفــكــرة إلـى هــذه الــشـــخــصــيـــة 
ـزاجـية داخل إطـار مـحدود وفي الـنفـسـية وا
وضع ثقافي مترد فإنـها تعرضها كشخصية
ـــســتــوى الـــنــفــسي والـــفــكــري مـــغــيــبـــة عــلى ا
ستوى التاريخي. والعاطفي وفي األساس: ا
إن العرض لم يقـدم هذه احلالة من االغتراب
بـ الـزوج والزوجـة ولم يـتعـمق في طـرح هذه
الــــرؤيــــة ورغم أنــــهــــا حتــــتــــمل أبــــعــــادًا أكــــثــــر
شـــمــــولـــيـــة  لـم يـــســـتـــطـع أن يـــحـــمـــلــــنـــا عـــلى
ـأساوية - من التـعاطف مع هـذه الشخـصية ا
وجـهـة نـظـري - فـكـانت الـرؤيـة لـدى اخملـرجة
ضــبــابــيــة ألنـهــا لـم تــسـتــطـع أن تــسـتــخــدم كل
سرحي كـما ينبغي فلم تأت أدوات اإلخراج ا
ــــوقف ــــوســــيــــقى مــــوحــــيــــة جتــــســــد هــــذا ا ا
اإلنسـانى األكثر شـجنـًا والذى يعـلو فى بعض
حلــظــاتـه.. لم تــأت الخــفـــائه لــتــعـــبــيــر الــوجه
األمـثل وتكـثيف احلـالة الدرامـية لـلشخـصية..
زعـج.. جاء اإليـقاع ـزدحم وا وكـذا الـديكـور ا
ـتـعـة في الــعـمل رتـيـًبـا بـشـكل فج فـلم تـشـعـر 
عـمل فـني مـسرحي مـكـتمل الـعـناصـر.. ولـكنه
ـسرحـية أول جتـارب جنـوان وحيـد اخملرجـة ا
في إطار مـهرجـان يحـمل إبداعـات اخملرجات
قد ال تـمر الـتجـربة مرور الـكرام لـكنـها حـتًما
ســتــســتــفــيــد مــنــهــا خـاصــة وأنــهــا وفــقت في
ـرأة وقـطًعـا يدخل اخـتيـار نص يحـمل هـموم ا

سرحية.. في إطارها هموم اخملرجة ا
ـرتــبـة األولى فـهــو حـالــة إنـســانـيــة أنـثــويـة بــا
واختـيـار لنص قـصيـر وجيـد وإن لم يحـالفـها
احلظ كـثــيـرا فـي تـنــاوله فـأبــجـديــات الـلــعـبـة
ــتــعــة والــفــكــرة حتــمل في ــســرحــيــة هي ا ا

شاعر. طياتها ما يثير العقل وا

شخصية
مأساوية

ولكن 
ال تبعث
على

التعاطف
معها 

رؤية
ضبابية
وإغفال
ألدوات
اإلخراج

دهــالــيــز الــعــفـن الــبــيــروقــراطى واألحـــقــاد الــفــنــيــة طــول
ــا دفــعــنى لــلــحــفــاظ عــلــيه خــمــســة مــواسم مــتــتــالــيــة 
كـدراســة بـيــد دفـتى كــتـاب إلى أن يــقـضى الــله أمـرًا كـان
سرحـية القـائمة مع حاكـمة علـنية لـلقيـادات ا مفعـوالً 
هـيمن عـلى خطـة فنيـة وحركـة ثقـافية جهازهـا اإلدارى ا

غزى فاقدة الهوية". ة ا عد
لـقد ظل الـرجل يـعـمل ويعـانى وقـد أوصـلته مـعـاناته إلى
اإلصــابـة بـأمـراض خــطـيـرة فى جــهـازه الـتـنــفـسى وجـهـاز
النطـق ومن قبل كان الـقلب قـد أعياه اجلـحود حتى راح
ــرورًا عـلى فى غــيـبــوبـة يــفـيق مــنـهــا أحـيـانًــا لـيــضـحك 
عـبـثـيـة احلـيـاة وال جدواهـا ويـبـكى أحـيـانًـا أخـرى كـطفل
بـرىء عـلـى مـصـيـر الــعـالم األسـود والـذى تــلـوث بـأنـفـاس
الـثعـابـ الـسامـة الـتى ال تـعـلو قـامـتـهـا عن سطح األرض
إال ببـضعة سـنتيـمترات وهـم ينفـخون وينـفثون األمراض

مرض إلى ثقب األوزون هناك. والفساد ا

لم يـكن قد سـمع اسـمه قبل بـدايـة السـتيـنـيات ولم يـبدأ
انى بـرت بـريشت إال بـعد أن سـرح األ تـعارفه مع رجـل ا
عــاد سـعــد أردش من بــعـثــته بــإيــطـالــيــا عـام 1962 وكـان
عهد صديق  –آنئذ  –ال يزال طالبًا فى السنة الثالثة با
وفى هـذا الـعـام سـمـع بـبـريـشت حـ قــام أردش بـتـحـلـيل
مـســرحــيـتـه "االسـتــثــنـاء والــقــاعـدة" وقــد أعــجب صـدَّيق
ـانـى وأخـذ يــبــحث عـنـه طـويالً فى بـعــبــقـريــة الــرجل األ
ـراجع والـدراســات وحـ قـدر له الـسـفـر ـتــرجـمـات وا ا
ــــانـــيـــا لـــلـــدراســـة بـــحـث عن الـــرجـل فى مـــراجـــعه إلى أ
األصـلـيـة وقـد أخـذ عـلى عـاتـقه تـصـحـيح مـسـار األفـكار
الــتى ضــلت الــطـريق إلـى حتـلــيــله وشــرحه كــمــا يـجب أن
تكون وفى ذلـك يقول: "وفـيمـا بعـد تعرفت أن الـتعـليـمية
ـلحمى) سرح ا هى مرحلـة من مراحل بلـورته (يقصـد ا
ا كان يـدعو إلـيه خللق أول نـظريـة مسـرحيـة منـذ بداية
ـلــحـمــيـة الــتى قــيل لـنــا آنـذاك من الــتـاريخ أســمـاهــا بــا
عـديـد من الـنـقاد الـتى تـلـقـفت صـيدًا غـريـبًـا مـا لم يـقله
مــالك فى اخلــمـر الـتـى سـمع عــنـهـا مــصـادفــة ويـريـد أن
... يــدلـو بــدلــوه فــيــهـا كــأحــد عــبــاقـرة عــصــره اجملــربـ
زيد من األسف كان معـظم ما قيل هراء وأقله قربًا و
ـمـزوجـة من الــصـحـة كـان غــامـضًـا قـريـبًــا من الـعـبـثــيـة ا

غلفة بالتعبيرية"...  بالوجودية ا
وهـنـا أخـذ صديق عـلى عـاتـقه مهـمـة إعـادة إلقـاء الـضوء
عــلى بـريــشت وتـصـحــيح األفـكـار الــتى نـثـرت عــنه خـطـأً
فـانتشرت كـالنار فى الهـشيم وهذا ما دعاه  –كمـا يقول

ـنــا صــبــاح يــوم األحـد قــبل أن يــغــادرنــا أو يـرحـل عن عــا
ـاضى زاره أحـد الـذين احلـادى والــعـشـرين من أكـتـوبـر ا
يــغـتـصــبـون احلق ويـقــتـلـونـه وكـان مـعه من الزمـه كـخـيـال
ظـل ال يــفـــارق صــاحـــبه حلـــظـــة وقــد تـــشــبـه وتــشـــبع كل
منـهمـا باآلخـر زاراه ح كـان الـرجل ملـقى على سـريره
القـاة وجه ربه فى مـنـهــمـكًــا ومـتـعــبًـا مـجــروحًـا يـســتـعــد 
ـا دخال عليه لم تـمر حلظات قـليلة سكيـنة وهدوء وحا
إال وقـد ألقـيـا عـليه وفـى وجهه قـنـبـلة عـنـقـوديـة من تلك
الـــتى اخــتــرعـــتــهــا أمــريــكـــا خــصــيــصًـــا جلــبــال تــورا بــورا
وكــهــوفــهــا وقــد أســعــدهــمـــا صــدى تــفــجــيــرهــا فى وجه
الـرجل الـذى كـان يسـتـعـد لـلـرحـيل إلى عـالم أكـثـر هدوءًا
وسكينة هنا خرج الرجل عما قد خطه أور سمه لنفسه
فى حلـظاته األخـيـرة إذ انفـعل انفـعـالته األخـيـرة كمـا لو
لم ينـفعـل من قبل فـتـملـكه الغـضب دفـاعًا عن احلق فى
ـتالزمـان وكأنـهـما وجه الـباطـل بعـد أن قـال له االثنـان ا
مـــتـــكــوران فـى جــســـد ذى ظـــهــرين  – عــلى حـــد تـــعــبـــيــر
شــكـسـبــيـر- : "انت الزم تــخـرج من هـنــا بـسـرعــة قـبل مـا
(فالن....) يا خدنك اإلشراف على وحدة اإلسكندرية".
كــان الـــرجل يــعـــشق عـــمــله وطـالبه ومــا يـــقــدمـه لــهم من
إجنـازات حـقـيـقـيـة رغم مـا كـان يـتـطـلبـه ذلك من مـشـقة
ـــا يــرضى ضـــمــيــره.. وتـــعب إال أنه كــان يـــؤدى واجــبه 
والـلـه والـوطن فـانــفـعل الــرجل مـتــسـائالً فى نــفـسه وهـو
شــارد مـذهــول أهــكــذا تـكــون الــنــتـيــجــة? نــتـيــجــة الــوفـاء
واإلخالص والــعـطــاء? أهــكـذا يــكــون الـتــقــديـر فى نــهــايـة
الـــطـــريق? طـــريـق الــعـــمـــر? ووسـط ثـــورة االنــفـــعـــال الـــتى
هــاجــمت الــرجـل وأخــرجــته من ســكــيــنــته خــرج االثــنــان
يـضــحـكــان ويــقـهــقـهــان بـعــد أن تـركــاه وقــد غال الـدم فى

رأسه وفى عروقه.
ـشــهـد غـيــر اإلنـسـانى واخملــيف انـقـبض وعـلى أثــر هـذا ا
ـرارة الـعـلــقم فى احلـلق الــقـلب مـنــهـا وأحـسـت رفـيـقـتـه 
بـعـد أن حتـول جـسد رفـيـق الـعـمر إلـى مـطـرقـة يصـفـع بـها
ســريـره الــذى احـتــوى جـسـده الــهـزيل فـى رحـلـتـه األخـيـرة
وقـد حتـولت روحه إلى حـمم بـركـانـيـة وهـنـا وعـلى الـفور
لـم جتـــــد خالًصـــــا غــــــيـــــر أن تـــــطـــــلـب من أحـــــد تـالمـــــذته
اخمللص أن يأمرهم بأال ُيَحّدثاه أو يطال عليه بوجهيهما
ـجرد سماع صوتـهما أو رؤية طـلعتهمـا البهية ثانية ألنه 
تـسـوء حـالـته وتـضـمـحل صـحـته وتـضيـع ما تـبـقى فـيه من
قوة أو طاقة وبالفعل قام التلميذ الطيب بدوره وطلب من
االثـنـ أال ُيظـهـرا وجـهيـهـمـا لعـيـنـيه أو يسـمـعـا صوتـيـهـما
ألذنــيه هـنــا ضــحك أحــدهـمــا سـعــيــًدا مـعــلًال تــصــرفـهــمـا
وسـلــوكـهـمـا بــأنـهـمـا كــانـا يـريــدان به أن يـحـمـســاه "عـلـشـان
ـســتـشــفى" وبـالــفـعل حتــقق لـهــمـا مـا أرادا إذ يـخــرج من ا
ـــســــتـــشـــفـى مـــحـــمــــوالً عـــلى األكـف واألكـــتـــاف خــــرج من ا
واألعـنـاق إلـى مـثـواه األخــيـر إلى الــعـالم الــذى يـقـدره حق

قيمة العالم األكثر سكوًنا ورحمًة.

فى مــارس من عــام  1978 وقـــبل ســفــرى لـــلــدراســة إلى
ـصــعـد الــعـتــيق وعـلى الـنــمـســا بـأســابـيع قــلـيــلـة وأمــام ا
ـسـرح بــشـارع عـبـد اخلـالق ثـروت ـبـنـى هـيـئـة ا عــتـبـته 
اسـتوقـفـنى وكنـت قد انـتـهيـت من التـمـثيـل فى مسـرحـية
"فــويــتـــسك" لـ "بــوشـــنــر" من إخـــراج زمــيــلـه وصــديــقه د.
رورًا عوض محمد عوض  –الذى رحل مثله فيما بعد 
ــنــا  –اســتــوقــفــنـى مــحــمــد صــديـق وكــان يــشــكــو عن عــا
انيا فى محالة البيروقراطية العـفنة وكان قد جاء من أ
صرى. سرح ا لتقد مسرحيته "شطارة" على خشبة ا
فى إحــدى زيــاراتى إلى مــصــر فى الــثـمــانــيــنـيــات قــابــلـته
سرح الطـليعة وقد ثانية فى مـكتب سميـر العصفـورى 
زادت شـكواه من البيروقراطـية كما تمـلكه اليأس مقررًا
ـــانـــيــا لـــتـــحـــقــيـق حــلـــمه هـــنـــاك فى إنـــشــاء عـــودته إلى أ

استوديو على مساحة عشرين فدانًا.
وبـعــد عـدة ســنـوات يــشـيــر فى مــقـدمــة كـتــابه (الــنـظــريـة
ـا كـان قـدرًا غـير والـتـطبـيق) إلـى معـانـاته هـذه قـائالً "ر
مـسـتـحب يـقع دائـمًـا علـى كل من يـود التـبـشـيـر بـاحلـداثة
فى فــتـــرات الــتـــحــول أن أكــون مـــتــرجــمًـــا ومــعــدًا فى آن
ـسـرح واحـد بـغـيــة خـلق كـوادر عـلــمـيـة إلنـقـاذ مــسـيـرة ا
تـعثـر نفسه فى ترديـة بجـانب قيـامى بإخـراج الفـصل ا ا
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انية.. التى أستطيع أن  –إلى قراءة "أى شىء باللغة األ
أوهم نـــفـــسى عـــلـى األقل بـــقـــربـــهـــا إلى الـــصـــواب... من
ــســرح بـتــخــصص دقــيق اإلعـداد خـالل دراسـتى لــعــلـوم ا
والــدرامــاتــورجى وقــد ســاعــدنى عــلى ذلك مــشــاهــداتى

فاهيم متباينة". تعددة لكل عرض  ا

وتـــطـــبـــيـــقًــا عـــلـى دراســـته الـــتـــخـــخـــصـــصــيـــة فـى مـــجــال
الدراماتورجية قام صـدَّيق بترجمة وعمل الدراماتورجية
 لــنص "األم شــجــاعـة" لــبــريـشـت حتت عـنــوان "شــطـارة"
وكــان أســلـــوبه فى تــرجـــمــة هـــذا الــنص "هـــو نــقل الــروح
والــنـبض واحلس الــبـيــئى وعـلـى وجه الـتــخـصــيص نـقل
ـراد الـتــعـبـيـر عـنه بـالـتـعـرف صــورة الـتـوأم االجـتـمـاعى ا
ـــــرادف له فـى الــــبــــيــــئــــة ــــنــــشــــأ أو ا عــــلـى أصــــوله فـى ا
اجلـديـدة دون أن يـفـقــد من دالالته شـيـئًـا ولــو بـكـلـمـات

نبع".. أخرى ومعانٍ مخالفة حلرفية لغة ا
وهو يـفـسر كـلـماته هـذه ويشـرحـها بـقـوله: "فعـنـدما يـنقل
رء صورة انـفعـاليـة هوجاء جلـملـة تعـبر عن مـثل شعبى ا
ـانى يـقـول: "مــثل الـفـيل فى مـحل صـيــنى" لـلـتـعـبـيـر عن أ
حجم الـفيل مـهمـا كانت بـساطـة حركتـه العفـوية إال أنه
ادة التى وضعوها من حوله لن يستطيع مراعـاة طبيعة ا
ــزيــد من وهى ســريــعــة الـــتــهــشم إذا لم يــكـن تــنــاولــهــا 
ـــانى ـــثل الــــشـــعـــبى األ الـــذوق واحلــــســـاســـيـــة كـــمـــا أن ا
تعـارف عليه كبـدهية معـبرة فى مجـتمعه لن يصل إلى ا
ـترجم صـرى إذا ما نـقله ا جمـهور اجملـتمع الـعربـى أو ا
بدع عن الـتأثير األم بالـكلمات نـفسها أمـا إذا بحث ا
ـثل: "الهابـلة اللى نفـسه الذى يـعبر عن الـصورة نفـسها 
مـاســكــة طــبــلــة" عــلى أنــهــا ال تــراعى حــرمــة شىء ألنــهـا
لـيـست فى حالـة طـبيـعـية ولـيس أمـامهـا سـوى آلة تـخرج
أصواتًـا مـهمـا كـانت شاذة  –لـعـدم ذقهـا بـأسلـوب الـقرع
ـلى عـليـهـا حدود اإليـقاعى  –وعـلـيـها أن تـتـصـرف كمـا 
انى "إنه فتـقد أو عنـدما يقول رجـل الشارع األ وعيهـا ا
ــتـلئ يــشــرب كــاخلـرم" وذلـك تـعــبــيــرًا عن أن الــثــقب ال 

أبدا أى أنه سكير أو "بتاع قزازة" وهكذا.
وصــدَّيق يــدلل بــذلـك عـلـى أنه من الــتــرجــمــة يــبـدأ عــمل
ـسرح ـلـحمـيـة فى ا الـدرامـاتورج "تـبـعًـا لقـوام الـنـظريـة ا
الـتى أكـد علـيـهـا بـريـشت لن يـسـتـطـيع فـهـمه حـتى يـكون
عـلى مـستـوى تـمـثـيـله الـشـخـصى لـيـتـسنـى له احلـياة فى
ـنــشـود من خالل- بــيـئــة جـديــدة بـلـوغًــا لـنــفس الـهــدف ا
ــعــالم خــلق (مــوقف) تــقف فــيه (شــخــصــيــات) مــحـددة ا
لـتـلقـى (حوارا) يـعـبـر عن تـعـرفاتـهـا الـتـلقـائـيـة فى سـيـولة
ــا مـعـانــاة أو عـراقـيل مــصـطـنــعـة وهـذا مـا طـبـيــعـيـة دو

يقوم به قلم كاتب احلوار أو الصياغة الدرامية.
ويـــؤكــد صـــدَّيق أن عـــمل الـــدرامـــاتـــورج يــأتـى بــعـــد ذلك
ويــصــفه بــأنه "الــرقـيـب الـفــنى لــتــطــبــيق أسس الــنــظــريـة
ؤلف أو عـد وا ـسـرح كقـاضٍ عادل بـ ا لـحمـية فى ا ا
ــسـرحى صــاحب الــصـيــاغـة أو مــقـدم الــفـكــرة لــلـنص ا
وبـ رؤيــة تــنــفــيــذ الـعــرض عــلى يــد مــخــرج واعٍ بـأدواته
وعـنـاصـر الـتـقـنـيـة الـفـنــيـة السـتـبـطـان لـغـة مـسـرحـيـة من
هـنة" وهـو يستـند فى خالل وسـائل احلرفـة وإبداعـات ا
ذلـك إلى مــــوقـف بـــريــــشـت نــــفــــسه الــــذى كــــانت مــــعــــظم
هجر  – هى "إعـادة صيـاغة سـابقة مسـرحياته  – بعـد ا
ـعاصر نـطق تاريـخى بعـد عكس الـواقع البـيئى ا الصـنع 
ــزيـــد من الـــكــتب عن عــلـــيه". قـــد كــان يــأمـل أن يــكـــتب ا
بريشت إذا  – كما يقول - « ما كان فى العمر بقية مع
ـرء لإلبـداع بـعـيدًا عن ـنـاخ الـطـيب الـذى يـدفع ا وجـود ا
ـرورًا بـعد التـربص واألحـقـاد". ولـكـنه مع األسف رحل 
أن ألقى فى وجـهه قبل رحـيله بأيـام معـدودة من يؤكد له
أنه ال مكـان للـمبـدع احلقـيقى فى عـصر تـتربص أحـقاده
ــا دفـعه أن ـبــدعــ واجلـادين أصــحــاب الــقـامــات  بــا
يــهـدى أحــد كـتــبه إلى "الــغـربــاء وسط اغــتـرابــهم مـبــشـرًا

بنبته ندية فى صخر القبور".

معاناة الرجل

صدَّيق.. مترجمًا ودراماتورجيًا

صدَّيق.. صديقًا لبريشت

إخراج العرض
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سرح درسـية التقلـيدية التى يعـتمد علـيها صغار الـدارس فى التعرف عـلى مباد ا > إن أغـلب الكتب ا
صـطلحـات دراميـة تنتـمى فقط إلى "الـبناء الـسطـحى".. مثل احلدث ـا تقدم فـقط شروحًـا  والـدراما إ

شاهد. تصاعد احلدث الهابط الذروة الفصول ا ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح. > مصمم االستعراضات تامر فتحى يشارك بالتدريب على الرقص فى الورشة التى ينظمها مسرح الغد لهواة ا
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براءة التجربة  وعبء الفقر 
فى عرض «هموم اآلخرين»

ــكــشــوف وســعـــة غــيــر مــنــاســبــة له أن ــســرح ا وجــوانـب ا
"يـكش" جـلـد عـرض جنـوان ويـفــقـد قـدرًا كـبـيـرًا من بـهـائه
خــاصــة وأن مــصـــادر الــضــوء مـــتــســعـــة الــتــأثــيـــر ولــيس به
مركـزات ضوء وحـددت بذلك جنـوان الـتغـييـر بالـضوء فى
حــالــة أو حـالــتـ وهــو مـا جــعل اإلضــاءة شـبه إنــارة أغـلب
نصف السـاعة الـتى هى طول مدة الـعرض.. وكان مـحمود
أبو جليلة جيدا فى حدود دوره ولكنه وكذلك جنوان كانا
أصغـر بكـثيـر من عمـر الزوجـ وكان ال بـد من استـخدام

كياج للمالءمة ويبدو أنه الفقر والعياذ بالله?!..  ا
ولعبت موسيقى هشام مصطفى وأحمد حسنى فى ترقيق
نـاسبة وكـانت موفقة احلال والـقيام بـالوظيـفة الدرامـية ا
إلى حـد كـبيـر وبـالـرغم من أن الـعـمل يـحـتـوى عـلى مـعظم
عـيـوب الـعــمل األول إال أنه اسـتـطــاع أن يـضـعـنى فى صف
ـســانــدين لــهــذا الـفــريق "شــخــابــيط" الـذى ــتـعــاطــفــ وا ا
يــشــخـبـط فى بــســالـة وشــجــاعــة فى مــواجــهــة قــلـة الــشىء

وضرورة الوجود"..
وهــو األمــر الــذى يــدفـعــنى إلى اخلــروج عن مــجــال الــنــقـد
هـرجان ألطلـب منهم التـطبيـقى إلى الـتوجه إلى مـنظـمى ا
شـاهـدة واالختـيار – دعم الـعروض الـتى تـرشحـها جلـنـة ا
خــاصــة عــروض الــشــبــاب الـفــقــيــر الــذى يــنــتج الــعـمـل هـو
ومـجمـوعـة من زمالئه الفـقـراء الظـرفاء..!  – حـتى تدخل
ـهرجـان وهى فى أكمل الـعروض إلى سـاحة الـتسـابق فى ا
ـــكن لـإلدارة أن حتـــدد مــبـــلغ الـــدعم ســمـت وأ بـــهــاء و
سلفًا باعتباره لتحس اإلنتاج وليس إلعادته وعلى سبيل
ـثـال كـان يـكـفى "جنـوان" مـبـلغ ألف جـنـيه فـقط لـتـحـس ا
شـروط الــعــرض فــهل هــذا مــبــلغ كــبــيــر?!.. دعــمــا لــبـراءة

التجربة وتخلصا من عبء الفقر احمليط?.

سرحية تطرح عدم القدرة  ا
 على التواصل فى اجملتمع األوربى 

iógR óªëe

 من عرض « هموم اآلخرين»

 ثـــــرثـــــرة اخملـــــرجـــــة أصـــــابت
ــــلل الــــبـــصـــرى ـــشـــاهــــد بـــا ا

شــــاهـــدت "جنـــوان وحــــيـــد" تــــخـــرج وتـــمــــثل فى مــــهـــرجـــان
اخملـــــرجه.. جنـــــوان اخــــتــــارت نـص الــــيـــــونــــانـى يــــورغــــوس
سكورتيس وهو كاتب معاصر والنص قصير يقدم موقفا
.. زوجـة تدور فى الـبيت أو لقـطة فـاصـلة فى حـياة زوجـ
ــنـــزلــيــة كــالـــنــحــلـــة مــشــغـــولــة ومـــنــهــمـــكــة فى األعـــمــال ا
يسـتـغرقـهـا اليـوم بـكل تفـاصـيله ومـنـشغـلـة فى الوقت ذاته
عن جـوهـر وروح األشــيـاء فـفـقـدت بـالـتـدريج الـقـدرة عـلى
ـنـاسـبــة الـنص عـنــوانه "هـمـوم الـتــواصل مع اآلخـرين- وبــا
اآلخـرين"  – وخـاصـة أقـرب الـنـاس إلـيـهـا.. زوجـهـا وابـنـها
ـطـبخ ـشـهـد جتــرى بـ ا ــتـزوجـة وهى طــوال ا وابــنـتـهـا ا
عـيشة والغـرفة الداخلـية للطـفل الوليد?!.. ويأتى وغرفة ا
ا هو مجبر عليه تعب من عمله الـذى ال يحبه وإ الزوج ا
من أجل لـــقــمـــة الــعـــيش.. يــأتـى فال يــجـــد من يـــواســيه أو
ــا زوجــة هى أقـــرب إلى مــاكـــيــنــة أو "روبــوت" يــؤانــسـه وإ
للـطبخ ورتق الـثيـاب وإطعـام الوليـد الرضـيع.. ويظل يـلهث
تـقطع أنه ال خـلفـها جملـرد أن حتادثه ونـفهم من احلـوار ا
تــواصـل بــيـــنـــهـــمـــا بل ال تـــواصل حـــتى بـــ هـــذه الـــزوجــة
الـبـائـسة وبـ أوالدهـا لـدرجـة أن االبـنـة تـقـول إن اجلـحيم
أفــضل من احلــديث إلـى أمـهــا واالبن ال يــكف عـن تـوجــيه
الـــلـــوم وكـــذلك تـــفـــعل هـى.. دائــمـــة الـــشـــكـــوى من جتـــاهل
وإهــمـال األبـنـاء لــهـا بـيـنــمـا هى تـفــعل كل مـا بــوسـعـهـا من
أجل أســرتــهـا.. ويــنــتـهى األمــر بــالـزوج بــأن يــخـبــرهــا بـأنه

سيتركها وأنهما ال مفر سيفترقان وأنه سيطلقها..!?..
وبالرغم من صـدمة "عدم الـفهم" التى تـعانى منـها الزوجة
لـلــحـظــة إال أن صـوت بــكـاء الـطــفل فى الــغـرفــة الـداخــلـيـة
يـجـعـلهـا تـفـيق من هـذه الـصدمـة الـبـسـيـطة وتـهـرع مـهـرولة
لـتـلـبى نداء الـرضـيع.. إنـهـا أمومـة مـسـتـغرقـة عـلى حـساب

الزوجة والصديقة واحلبيبة.. إلخ.. 
ــســـرحـــيــة بـــبـــســاطـــة تـــطــرح حـــالـــة عــدم الـــقـــدرة عــلى وا
التـواصل فى اجملتـمع األوربى نـظرا النـشـغال الـفرد هـناك
فى هـمــومه اخلـاصـة وتـصــبح هـمـوم اآلخـرين بــالـنـسـبـة له
واحه مـســتـحـيـلــة ال سـبـيل إلى الــوصـول إلـيـهــا أو الـتـعـرف
عـلى تـفـاصـيل بـأى قـدر مـن الـتـعـاطف.. فـمـاذا قـدمت لـنـا
مـخرجـتنـا الـصغـيـرة "جنوان وحـيـد" فى أول جتربـة إخراج

لها? .. 
ناسبة اسم الـفرقة التى قدمت العمل "شخابيط" وهم وبا
لك أحدهم مجمـوعة من طـلبـة معـهد فنـون مسـرحيـة ال 
شــيــئـا مـن حـطــام الــدنــيــا إال الـســتــر.. وبــعــد أن أخـرج كل
مــنـهم: مــحـمـود أبــو جـلـيــلـة الــذى لـعب دور الـزوج ومــحـمـد
فـتـحى الـذى صـمـم الـديـكـور وهـشــام مـصـطـفى الـذى ألف
ـوسيقى.. بعـد أن أخرج كل منهم مـا فى جيوبه لم يكف ا
ــطــبخ.. واضــطــر مــصـمم ــبـلـغ إال لـشــراء بــعض أدوات ا ا
ــشــهــد أن يـــدور ويــلف فى خــلــفـــيــات األوبــرا حــتى يــجــد ا
ويــجـمع بــعض احلــبــال الـتى تــخــلـفت مـن عـرض "كالم فى
سـرى" لـفـرقـة األنــفـوشى وبـعض احلـشــايـا و"الـشـلت" الـتى
سرح شاهدون فى أمـسيات الـصيف فى ا يجلس عـليهـا ا
ـدرجـات بـاإلضـافة إلى مـنـضـدة مـتـروكة ـكشـوف عـلى ا ا
 إعـــادة جتــــهـــيــــزهـــا واســــتــــخـــدامــــهـــا كــــواجـــهــــة مــــطـــبخ
ــصـمم ــهم أنه وبــشق األنــفس اســتــطــاع ا أمــريــكى..?!.. ا
ـطبخ أوربى حديث ومعه جنوان وفـريقـها أن يوحى إلـينا 

وظف من الطبقة الوسطى. وغرفة معيشة 
هـذا طبـعا هـو مـا ينـطبق عـليه عـندمـا يغـزل محـمد فـتحى

وجنوان بـ "رجل حمار"..ـ
وقــد بــذلت "جنــوان" أكــثــر مــا فى طــاقــتـهــا كــمــمــثــلــة لـدور
الـزوجة وكانت ال تمل مـن اللف والدوران والثـرثرة لدرجة
الـتـشـنج وكـادت حـركـتهـا من تـكـرارهـا ورتـابـتـهـا أن حتدث
مـلال بـصـريـا أضـاف إلـيـهـا سـكـونـيـة أصـلـيـة فى مـثل هـذا
ـسكـينة" لم ـشهد صـعوبـة أخرى خاصـة وأن اخملرجة "ا ا
سرح ثـل هذا النـوع من ا جتـد أمامهـا من قاعـة مناسـبة 
ـكــشــوف بـاألوبــرا والــذى بـالــرغم من ــســرح ا بـل وجـدت ا
هـندسى اإلدارة العامة للمسرح بالثقافة احملاولة اليائسة 
ثل هذه العروض التى اجلماهيرية فى أن يجعلوه صاحلا 
ـــســـرح ـــتــــلـــقى وحلــــاله "ا تـــســـتــــهـــدف احلـــمــــيـــمـــيــــة مع ا
ــهــمــوس".. أقــول ســاعــدت فــوضى احلــركــة فى خــلــفــيــة ا

ـكن الــقـول بـأنـهـا مـحـصـلـة الـقـوانـ > إن الــقـوانـ الـتـنـظـيـمـيـة اخلـاصــة بـكل عـمل فـنى أو درامى 
األســاسـيــة الـتى يــفـرضـهــا الـشــكل الـفــنى أو اجلـنس الــدرامى الـذى يــنـتـمى إلــيه الـعــمل ومـجــمـوعـة
ـعـنـى الـداخـلى الـكـلى لــلـعـمل نـفـسه. االشــتـراطـات والـقـوانـ الــتـنـظـيـمـيــة الـفـرعـيـة الـتـى فـرضـهـا ا

هرجانات. ؤسسة واستضافة عدد من ا جهود كبير لتنشيط مسرح ا ؤسسة االجتماعية العمالية قام هذا العام  سرح با > سيد على مشرف ا

سرحي جريدة كل ا
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أعـــضــاء اجملــلـس لــلــحـــضــور وقــد حـــدث هــذا بــعــد
ـعــنـيـة خـطــابـات مـتــبـادلـة كــثـيــرة بـ كل اجلــهـات ا
وبــــعــــد شـــد وجــــذب وتــــنـــازالت مـن عـــبــــد الـــرحــــمن
الشـرقـاوى الـذى أجـرى بـعض الـتعـديالت الـشـكـلـية
فى الــنص وهــو عــدم ظـــهــور شــخــصــيــتى احلــســ
ــســرح واســـتــبــدالـــهــمــا بــراو وزيــنب عـــلى خــشـــبــة ا
وراويــة أى عـــنــدمـــا يــأتى دور أى مـــنــهـــمــا فـــيــقــول
الـراوى: يـقـول احلـسـ أو تـقـول زيـنب وبـعـد سـرد
سرحية وعرضها يقول وقائع اجلدل الدائر حول ا
ــســـرحــيــة تــثـــيــر جــانــبــ الــتــقـــريــر أو الــقــرار: إن ا
أحــدهــمــا ســيــاسى وآخــر اجــتــمــاعى وأمــا اجلــانب
ـسرحية من أحقاد ا تثيره هذه ا السياسى يتعـلق 
ال تـزال جـذوتـهـا مـسـتـعرة بـ مـجـمـوعـتـ كـبـيـرت
ــســـلـــمــ تـــدين أوالهـــمــا آلل الـــبــيت من طـــوائف ا
وتـــضع شـــخــصــيـــاته مـــوضع الــتـــقــديـس واالحــتــرام
وتـدين ثــانـيـتــهـمــا لـلـدولــة األمـويــة وتـرى فـيــهـا دولـة
إسالميـة حقـقت لألمة اإلسالميـة أمجاداً ال تـنكر

سلم وفخارهم.. وتسند إليها عزة ا

بـدأ تـمـثيل أما اجلـانب االجـتـمـاعى فهـو يـتـعلـق 
مـثل الشخـصيـات اإلسالميـة وصالحية بـعض ا

ــمـــثالت لـــقــيـــامــهـم بــتـــلك األدوار إذا فــرض أو ا
جدالً جواز القيام بـها مهما يكن مـستواه العلمى

أو الدينى.
وبــعــيــدًا عن هــذيـن اجلــانــبــ فــهــنــاك مــراسالت
حــــدثـت بــــشـــــكل مـــــســــئـــــول بـــــ عــــبـــــد الــــرحـــــمن
الـشـرقاوى وإدارة األزهـر تـنم عن تـفـهـمه لألمر
ـسـئـولـون حـتـى يرى ـا أماله عـلـيه ا واسـتـجـابـته 
ـســرح بـعــد مـا أخـرج عـمــله الـنــور عـلى خــشـبــة ا
الـنص اخملـرج كـرم مـطـاوع والـذى أخرج مـن قبل
"مـأسـاة جـمـيـلـة" و"الـفـتى مـهـران" ولـكن يـبـدو أن
ـتـعددة ـراسالت واسـتـجابـات الـشـرقـاوى ا هـذه ا
ــــتــــوالـــيــــة لم تــــســــفـــر إال عـن تـــشــــدد األزهـــر وا
ألســبـاب ال أرى أنــهـا من صــحـيح الــدين ولـكــنـهـا
ــقـيـت والـتــســعـود أو الــتــشـيع أســبــاب الـتــزمت ا
لـبـعض شـيوخ الـنـفط كـمـا صرح بـذلك الـشـرقاوى
نــــفــــسـه كــــمــــا ســــيــــتـــــضح فــــفـى الــــبــــدايــــة أرسل

الـــشــرقـــاوى رســـالــة هـــادئـــة إلى مـــديــر الـــبـــحــوث
والـنـشـر بـتاريخ 1970/7/8 يـقـول فيه الـشـرقاوى:
وافقة عـلى مسرحـيتى "احلس "أرجو الـتكرم بـا

ثـــائـــرًا" و"احلـــســـ شـــهـــيــدًا" وظـــهـــورهـــمـــا عـــلى
ـسرح عـلـى أنى قـد أجريـت تـعديـالت بحـيث ال ا
تــظـهــر شــخـصــيـة احلــسـ أو شــخــصـيــة الـســيـدة
نسوب إلـيهما عن طريق زينب بل يلقى الـكالم ا
الــراوى والــراويــة ويــبــدى الــشــرقــاوى اســتــعــداده
الـــكــامل لـــلـــمــنـــاقـــشــة لـــو احـــتــاج األمـــر ذلك ولم
ــثــقــفـ يــصــدر بــيــانــات ولم يــلـجــأ لــتــحــريض ا

ـا نشـاهده وعقـد ندوات تـضامن أو غـير ذلك 
اآلن.. مع اعــتــبـار أن قــضـيــة الــشـرقــاوى قـضــيـة
حـقــيــقــة وال افـتــعــال فـيــهــا وتـرد إدارة الــبــحـوث
ـسرحـية وتـبدى مـوافقـة مبـدئية بأنـها فـحصت ا
بعد التصحـيحات التى تمت أو الـتى وافق عليها
الـــشـــرقــاوى والـــتى وصـــلت إلى واحـــد وعـــشــرين
صـفـحـة وقـررت إدارة الـبـحـوث طـلب عـدم ظـهور
شخـصيتى احلـس والسـيدة زينب عـلى اخلشبة
سرحيـة عليهـما بعد إخـراجها وقبل ثم تعـرض ا
عـرضـهـا عـلى اجلـمـهـور وبـعـد خـطـابـات مـتـبـادلـة
ــســرحــيــة حــتى وكــثـــيــرة بــ كل اجلــهــات تــمــنـع ا
اآلن وفى ذلك نــتــرك عــبــد الــرحــمن الــشــرقـاوى
يـوضح بـنـفـسه مالبـسـات األمـر كـامـلة فـى حواره
مع الـدكـتـور مـصـطـفى عـبـد الـغـنى فـيـقـول: "كـان
قـد صدر قـرار بنـقلى مـن الصـحافـة إلى مؤسـسة
األسماك وح امتـنعت عن تنفيذ األمر فصلت
فــــرفــــعت دعــــوى فى مــــجـــلـس الـــدولــــة أطــــعن فى
الــقــراريـن قــرار الــنـــقل وقــرار الـــفــصل فـــعــيــنت
ؤسسـة السينـما بوزارة الـثقافة مستشـاراً فنيًـا 
" وأنا وخالل هذه الـفترة الـقاسيـة كتبت "احلـس
ـنـوع من الكـتـابـة حتى عـنـدمـا واجهت الـهـجوم
على مسـرحيـتى "الفـتى مهـران" لم ينـشر لى أحد

أى رد سعيت إلى كتابته.. 

ــســرحــيــة  – احلـس – واحلــكــايـــة قــبل عــرض ا
بيوم جاء من السـعودية الشيخ مـحمد حسن

مـــخـــلــوف مـــنـــدوبًـــا من رابـــطـــة الـــعـــالم اإلسالمى
سرحية. ويوضح الشرقاوى نع عرض ا يطالب 
أن رئـيس الـرابـطـة قـد أفـتى بـأن من قـال بـكـروية
األرض كـــافـــر ويـــجـب قـــتـــله غــــيـــر أن احلـــكـــومـــة
السعودية لم تـعبأ بفتـواه وظلت مدارسها تدرس
لـلــطـلــبــة هـذا.. وجــاء الـشــيخ مــخـلــوف من طـرف
ـسـرحـيـة وكـان األسـتـاذ كرم هـذا الرجـل ليـمـنع ا
مـــطـــاوع قـــد أخـــرجــهـــا وذهـب الـــشــيـخ مـــخـــلــوف
لــلــدكــتــور عــبــد احلــلــيم مــحــمــود وزيــر األوقـاف
الـذى كــتب خـطــابًـا عــاجالً لـلــدكـتــور عـبــد الـقـادر
حـــا وحــاول األخـــيــر  – حـــيــنـــئــذ  – أن يــقـــنــعه
ـسرحـيـة وقـراءتهـا دون جـدوى وقال شـاهـدة ا
ـســرحـيـة إال بـالــلـفظ الــواحـد: "لن تــعـرض هــذه ا
ـسلـسل من هوة إلى على جـثتى".. وهـكـذا سار ا
ــثــيــر - يـقــول الــشـرقــاوى -: إنه عــنــدمـا هـوة وا
ـــســئــولــ بــالـــســعــوديــة عــلى عـــاتب بــعض كــبــار ا
تــدخــلــهم الــفــاحش فى شــئــون ال يــعــرفــونــهـا مــثل
"الـفن" فـأنـكـروا إنـكــارًا شـديـدًا تـدخـلـهم وقـالـوا
ـــشـــايـخ عـــنـــدكم لـه: "مـــا ذنـــبــــنـــا إذا كـــان بـــعـض ا
يـــأتــمـــرون بــأمـــر رجل ســـعــودى نـــســخـــر نــحن من
فتاواه وحسبك أن تـعلم أنه طالبنـا بإلغاء ما رآه
صـحـيـحًــا من ضـرورة إلـقـاء فــكـرة تـدريس كـرويـة
األرض ولم يــهـتم أحـد وقــد كـان رد فـعـلــنـا نـحن

منه هو السخرية.
هذه دراما عبـد الرحمن الشـرقاوى وهذه قصته
مع الــــدرامــــا فــــهـل تــــســـتــــجــــيـب وزارة الــــثــــقــــافـــة
إلنــصـــافه بــعــد رحــيــله بـــعــشــرين عــامًــا وبــعــرض
مسـرحـيـته بعـد عـرضـها بـخـمسـة وثالثـ عـامًا..
أم مـــازال هــــذا الـــشــــيخ يــــحـــكم ويــــفـــتـى ويـــصـــول

ويجول فى بالدنا رغم أن بالده ال تعبأ به?!..

بعد شد وجذب
أجرى الشرقاوى
بعد التعديالت

الشكلية 
على النص

إدارة البحوث
تطلب عدم
ظهور احلس

والسيدة زينب
سرح على ا

 تعديالت الشرقاوى

لقطة من فيلم «األرض»
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 تمثيل الشخصيات اإلسالمية

منوعة سرحية ا ا
ومنـاصـبهـا فـالهـجـوم على مـسـرحيـة "احلـس ثـائرًا
واحلـســ شــهــيـدًا" قــد أتى من جــهــة أخـرى تــمــامًـا
ـسرحـية تـرحيـبًا وعـطل عرضـها حـتى اآلن والقت ا
نـقديًـا من قـبل نـقـاد نـحـتـرم آراءهم مـثل فـاروق عـبد
القـادر الذى كتـب عن "وطنى عـكا" فـيمـا بعد  –كـما
أسـلــفـنـا  –مـقــاالً حـادًا حتت عــنـوان: "جـيـش الـدفـاع
اإلسرائـيـلى فى خـدمـة الـقـضيـة الـعـربـيـة".. كتب عن
ـسـرحيـة وبـعد " مـقـاالً هاتـفًـا فـيه بروعـة ا "احلسـ
عرض وحتليل وتـأويل وشرح طويل يقول عبد القادر
فى نـــــهـــــايــــة ذلـك: "بــــذل األســـــتـــــاذ عــــبـــــد الــــرحـــــمن
الـشـرقـاوى جـهـدًا عظـيـمًـا فى جـمـع مـادة مسـرحـيـته
وصياغتها وتـألق شعره عذبًا فى أجزاء كثيرة منها
(خــاصـة مــونــولـوجــات احلـســ ووصــايـاه األخــيـرة)
واســتــطـــاع أن يــقــدم مــلــحــمــة طــويــلــة رائــعــة حتــكى
بـطــولـة احلــسـ واســتـشـهــاده رمـزًا مــضـيــئًـا فى كل
الـعصور لـلثـورة والشـهادة لـكن رغبـته فى أن يعـتصر
كل نقـطـة فى مأسـاة احلـس هى مـا جـعلـته يـسرف
عــــلـى نــــفــــسه  – وعــــلـــــيــــنــــا  – فـى تــــقــــد كل هــــذه
ـساجالت فى مـشاهـد كثـيرة الـتفـاصيل وكل هـذه "ا
ــــكن لـــعــــمـــلــــيـــة لـ «تـــركــــيـــز درامى» أن تــــلـــعب كـــان 
دورهـا...» ويـبـدو أن عـبد الـقـادر مـنـحـاز دون إغـفال
الحـظــات الـسـلـبـيــة ولـكـنـهـا ال تــفـسـد عـلـيه بـعض ا

سرحية. متعته من مجمل ا

ومــــا عـــدا مــــقـــال فـــاروق عــــبـــد الـــقــــادر الـــذى أشـــاد
ـســرحـيـة والــذى كـتــبه فى عـدد أبــريل من مــجـلـة بــا
ــصـــريـــة عــام 1969 أى قـــبل أن يــتـــعــرض ـــســـرح ا ا
النص لـلهـجوم من مؤسـسة األزهر فـقد القى النص
بـعــد أن أخـرجه بـالـفــعل اخملـرج "كـرم مــطـاوع" كـثـيـرًا
مـن اجلـــدل الـــذى نـــشـــأ حـــول عـــدة أســـبـــاب انـــتـــهت
ـنع الـعرض عـلى اخلـشـبـة منـعـاً بـاتًا بصـدور قـرار 
ــــنـع يــــســـــرى حــــتـى اآلن رغم مــــرور ومــــازال هـــــذا ا
خمسة وثالثـ عامًا فقد صدر القرار رقم  76 فى
ـــوافــــقـــة اجلـــلـــســـة الـــتى  22 فـــبـــرايـــر عــام 1972 
انـعـقـدت بـقـاعة االجـتـمـاعـات بـإدارة األزهـر بـرئـاسة
فــضـيـلـة األمــام األكـبـر مــحـمـد مــحـمـد الـفــحـام شـيخ
األزهر ورئيس مجـمع البحوث اإلسالمية الذى دعا

cyan magenta yellow black File: 10-23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

فى عـام  1970 دعى هــارولـد بـنـتـر السـتالم
ـانــيـة جــائـزة تــسـمـى بـجــائــزة شـكــسـبــيــر األ
ـناسـبـة حـصوله ويـومهـا دعى لـيـلـقى كلـمـة 
على اجلائزة فكـان أن قدم للجمهور حكاية
طريفة عن تناول اإلعالم ألعماله اإلبداعية
مـنـذ أن سـأله أحـد الـصـحـفـيـ عن الـهـدف
ـوضوع الـذى تدور األسـاسى وراء كتـاباته وا
حـــوله تـــلـك الـــكــتـــابـــات ودون أن يـــفـــكـــر بل
جملـرد اخلـروج بــإجـابـة يـتـوه مــعـهـا مـثل هـذا
الـنـوع من احملـادثــة أجـابه بـأنـهـا تـدور حـول
"العرسة" الـتى تختبئ حتت خزانة الشراب
وقــد كــانت هــذه غــلــطــة كــبــرى فـعــلـى مـدى
ســـنـــوات بـــعـــد ذلك ظـل يـــرى هـــذه الـــعـــبــارة
تـقــتـبس عـنـه ويـبـدو أنه أصــبح لـهـا بــريـقـهـا
ـضى فى االجتـاه الـعـكسى اخلـاص والذى 
لــقــصـــد الــكــاتب الــكـــبــيــر الــذى يـــعــده نــقــاد
ــســرح الــبــريــطــانى ودارســوه أفــضل كــاتب ا
مسـرحى وكنت مـنذ أكـثر من عـشر سـنوات
ــســرح الــقـومى قــد شــاهــدت عــلى خـشــبــة ا
مـــســرحـــيــته الـــرائــدة (احلـــارس) من إخــراج
مــحـــمــد عــبـــد الــهـــادى أســتـــاذ قــسم الـــنــقــد
ـسرح سـابقًـا والتى اتـكأ ـعـهد ا ـسرحى  ا
فــيـهـا عــلى االقـتــحـام الــنـفـسـى الـذى أحـدثه
وجـود ذلك الـرجل الـغـريب وكـيف أنه شـيـئا
فـشـيئـا قد امـتـلك زمام األمـور وأصـبحت له

الكلمة العليا فى كل شىء.
وعـلى مـا أذكر كـان ديـكور مـحـمد هـاشم هو
ـــا يــحـــتــويه من ــســـرحى  بـــطل الـــعــرض ا
تــكــون بـســيط فى تــكـويـن مـقــعـد فـى مـعــنـاه
وكـلـمــا شـاهـدت مـحـمــد هـاشم تـذكـرت مـعه
هـذا الـعــرض الـذى يــعـد أفـضـل مـا قـدم من
رؤيـــة تـــشــــكـــيــــلـــيـــة بــــرغم تــــاريـــخه الــــطـــويل

واحلافل.

بـــالــــرغم من صــــعـــوبـــة نص بــــنـــتـــر "أصـــوات
الــــعـــائـــلــــة" وحتـــديه ألى مــــخـــرج يـــحـــاول أن
يـقـتـرب من هــذا الـعـالم إال أن "رانـيـا زكـريـا"
كـانت جـريـئة بـالـقـدر الـكافى بل أنـهـا كـتبت
عــلـى الــكــتــابــة بــالــطــريـــقــة الــتى تــزيــد حــدة
االلـتباس الـذى بدأه الكـاتب فى نهـاية حدثه
الـدرامى حـ أكـد صـوت األب عـبـر رسـالته
أنه مـــازال حــيًــا يـــرزق بــرغم أنـــهم يــتـــمــنــون

موته وتراه يقول:
"أبـــعث إلــيـك بــكـــلــمــاتـى إكــرامـــا لــلـــذكــريــات
ـاضــيـة قــبـلــة أخـيــرة من فم والــدك ولـكن ا
ـاذا أجتـشم عــنـاء الــكـتـابــة إلـيك ذلك ألنك
ابــنى الـــوحــيـــد وأنـــا ســعـــيــد وأنـــا راقــد فى
قـــبــرى الــزجــاجى أرى كـل شىء من خالله
هـنــاك شىء يـحـيـرنى; فـرغم الـصـمت الـذى
يــطــغـى عــلى كـل شىء مــازلت أســـمع صــوت

سـرحية ما يجب أن يتم الـتعبير عـنه بشكل أساسى عن طريق الـبناء السطحى > إن الـتفسير الـبنيوى 
ـعـانـى اخلـافـيـة فى الـنص ــعـنى آخـر يـجب أال تــتـحـول عـمـلـيــة الـبـحث عن ا وإال أصــبح نـقـدًا زائـفًـا 
ـسـرحى أو األدبى إلى إقـحام مـعـان خارجـيـة أو تخـريج إسـقـاطات مـنه ال يـتحـمـلهـا بـناؤه الـسـطحى. ا

وقع. سرحى لنشره با > قاسم مطرود رئيس حترير موقع مسرحيون وجه الدعوة للمؤلف العرب إلرسال إنتاجهم ا

سرحي جريدة كل ا
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«أصوات العائلة»
رانيا زكريا تكتب لـ «بنتر»

أحداثًا لم يكتبها.. ولكنه أوحى بها

ـتــلـقى ولـيــفـسـر كل مــتـلق تـلك نـسـج خـيـال ا
هم هو الشـخصيات بـالطريقـة التى يحبـها ا
ـــوحى والــذى اجلــديـــة واإليـــقــاع الـــســـريع ا
أنـســانـا تــمـامًــا أن ســيـاج األب الــزجـاجى لم
يـكتـمل ألن اإليـحـاء قـد وصل مداه وأكـمـلـنا
بـأنـفـسـنـا ذلك الـسـيـاج الـشـفاف الـذى وضع
فــــيه أفــــراد الــــعــــائـــــلــــة فى نــــهــــايــــة احلــــدث

الدرامى.
وكم كانت موحيـة تلك الطاولـة التى تتوسط
ـسـرحى والـتـى لـعـبت هى األخـرى ـشـهــد ا ا
عـدة أدوار منـهـا مـا هـو نـفـعـى ومـنـهـا مـا هو
تـخـيـيـلى; حـيث تـبـايـنت بـ طـاولـة الـلـقـاء -
رغم الـبـعـد ب األم وابـنـهـا - فـأوحت بذلك
ـلــتـبـس فى بـعض أحــيـانه احلب الــعـمــيق وا
ـوضـوع وكأن هـنـاك عالقـة ما خـفـية فـبدا ا
ب األم وابنهـا تخطت حدود األمومة?! كما
ـوت الذى يـكفن أنـها تـعـد طاولـة أو تابـوت ا
فـيه األب األم لـتـتـأكـد تلك الـعالقـة الـكـريـهة
بـ األم واألب والـتى تبـدو عـلى عكس كالم
األم فى إحـدى رسـائـلـهـا البــنـهـا والـتى تـؤكـد

فيها أن األب مات مشتاق البنه??!
ــنــطــقــيـة ــانــنــا  لــقـد أراد بــنــتــر أن يــهــز إ
األحداث وأتى بأحداث ضـد بعضها البعض
وجــاءت "رانــيــا زكـــريــا" لــتـــلــعب عــلـى نــســيج
مــخـــتــلـف إلى حــد مـــا حــ بـــدأت بـــتــفـــعــيل
ـواقف وعــقـدتـهـا شـخــصـيـة األب وخــلـطت ا
فــبـــدت وكــأنــهـــا قــد حــلــمـت مع بــنــتـــر بــتــلك
ــلـتــويــة ولــو أنـنــا قــرأنـا ـعــقــدة وا ـصــائــر ا ا
ـنطـق التـقلـيدى الـساذج فـسوف األحـداث با
نــــرى أن األحـــداث بـــلـــيــــدة ومـــخـــتــــلـــطـــة فى
تـكـويـنهـا ولـكن القـراءات اجلـديـدة والتـحـليل
الـــــنــــفـــــسـى أخــــذنـــــا إلـى غــــيـــــاهـب الــــنـــــفس
اإلنسانيـة فرأينا أحداثًا وإشارات أرسل بها

العرض بدت كاحللم الهالمى. 
لـــــقـــــد كـــــان الـــــعـــــرض رحـــــلـــــة داخـل أنـــــفس
الشخـصيـات الدراميـة لكـشف الكامن فـيها
والتـأكـيـد عـلى أن الـنـفس اإلنـسـانـيـة مـعـقدة
ــكـن أن تــفــســر فــيــهــا جــدًا بــالــقــدر الــذى 
ــشـاعــر وفق طـرق عــدة حتـتـفل األحـداث وا
ـــــســـــكــــوت عـــــنـه فــــيـــــهـــــا بل وتـــــؤثـــــر فى بـــــا
ــشــاهــدين بــطــريــقــة تــتــفق ومــنــطق احلــلم ا
الـذى ال مـنـطق حـقـيـقـيـاً له وقـد أثـر الـوهم
ـشـاهــدين تـمـامًــا فـلـو أنك عـلـى مـجـمــوعـة ا
شـــاهــــدت األحـــداث األخــــيــــرة فى الــــعـــرض
تـلـق أسـئـلة ـسـرحى سـتجـد عـلى وجـوه ا ا
كـثـيــرة وتـفـسـيــرات جـديـدة أوحى بــهـا فـريق

العمل اجملتهد.

أهم مـا لـديـهـا فى هـذا الـعـرض وهـو تـفـعـيل
دور األب واالعــتـمــاد عـلــيه وحــده فى إعـادة
تــلــوين األحــداث بـــالــقــدر الــذى يــظــهــر ذلك
األب "الــكـائـن الـغــريب" مــتــحــركــا مـؤثــرًا فى
نـطق الذى يتـفق ومنطق احللم األحداث با
ـــواقـف ويـــنــــطق ويــــعـــيــــد صــــيـــاغــــة بـــعـض ا
كاألفـعى ويتحـرك كالسلـحفاة أو يـبنى قبره
الـزجـاجى بـقـوة وهـيـمـنـة تـلـيق وطـريـقـة بـنـاء
الـشـخـصيـة الـسريـالـيـة التى تـرمى بـإشارات
مـتــضـاربــة لـلـمــتـلــقى وتـتــحـدث بل وتــتـحـرك
بـالـقـدر الـذى يــؤكـد لـلـمـتـلـقى بـأن شـبـحًـا مـا
ـــقــدم فـــأصــبح قــد ســـيــطـــر عــلـى احلــدث ا

احلدث ملكًا له.
ــســرح ـــا كــانت كـل األدوار عــلى خـــشــبـــة ا و
مـحــصـورة فى ثـالث شـخــصـيــات فـقــد لـعب
" دورى األب والـسـيـد بـنـيـامـ "مـحـمـد أمـ
ويــزرز بـيــنـمــا لــعـبت "نــسـمــة مـحــمـد" دورى
األم والـسـيـدة ويـزرز الـلـعـوب ولـعب "مـحـمد
مكى" دور االبن الذى تـمارس عليه كل أنواع
الــقـــهــر اجلـــســدى والـــفــكـــرى فــبـــدا مــهـــتــمًــا
ـسـرحيـة وكـذا بدت بـالـتفـاصـيل الصـغـيرة ا
"نسـمة" والتـى تتحـول ب الـشخـصيات دون
تركـيز على أهـمية التـمثيل داخل الـتمثيل بل
ـان بــالـعـمـل وبـقـدرته اخلـالقـة عـلى هـو اإل

كلب ينبح من آن آلخر وهذا يخيفنى". 
ـا كــان الـنص يـبــدأ من خالل صـوت االبن و
الـذى ذهب لــيـعـيش بــعـيـدًا مع أســرة غـريـبـة
هى أســره (آل ويـزرز) والــتى هى عــبـارة عن
ثالثـة أشـخــاص مـنـهم الــسـيـدة الـتـى تـعـامـله
كــابــنــهـا ولــكــنــهـا تــريــد أن حتــيط به إحــاطـة
امـتالك والـسـيـدة الـتى تـريـد أن تـغـويـه بأى
طــريـقـة والــسـيـد الــعـجـوز الــذى هـو كـوالـده
ولكـنه شـاذ يـريـد أن يـقـهـره ويـهـزمه جـنـسـيًا
حتى ال يشعـر بأى رجولة وسط هذه العائلة
الغريـبة األطوار. وبدأ االبن فى هذه احلالة
وكـــأنــهــا هـــرب من مــشـــاكل أســـريــة لــيـــقــابل
مـشــاكل أكـبـر مـنـه ورغم ذلك فـهـو مــسـتـمـتع
ـارس بـهم تـمـامًـا غـيـر مـبـال بـالـقـهـر الـذى 

عليه يوميا.
ا يـتطـور احلـدث نرى االبن "مـحمـد مكى" و
وقـد حتـول آللـة ال قـدرة عـقــلـيـة أو شـعـوريـة
لـديـها لـقـد حتول تـمـامًا فـسـيطـر عـليه األب
من ناحـية والسـيد بـنيامـ ويزرز من نـاحية
ثـانـيـة فـأصــبح بال شـخـصـيـة مـسـتـلـبًـا وغـيـر
ـــصـــيــــره لـــتـــنـــتــــهى األحـــداث وقـــد عــــابئ 
تــكـفــنت األم فـى لـفــافــات بــيـضــاء وســيــطـر
ـــيـت عـــلى احلــــدث تـــمـــامًــــا فـــأصـــبح األب ا
كان ملـكًا له ذلك أن اخملرجة قد ضمنت ا

نطق احللم  جتربة جريئة وجديدة تنتصر 

من عرض « أصوات العائلة»

عرض
يكشف عن
سكوت ا
عنه فى
النفس
البشرية

رانيا زكريا وعرضها البديع

هارولد بنتر

¢ù«ªN óªMCG

> أى مـسرحـية رغم استـقاللها بـقوانيـنها الـتنظـيميـة اخلاصة تـنتمى إلى الـدراما ككل. ولـكنهـا أيضًا –
ـلبس ـسرحى كـكل وإلى تـقالـيد الـتـخاطب وا وفـى نفس الوقت  –تـنـتمى إلى األدب كـكل وإلى الـعمل ا

عتقدات الدينية. وأيضا إلى التقاليد الفنية واأليديولوجيا السياسية والتقاليد االجتماعية وا 22
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سرحي جريدة كل ا

> الفنان سيد الفيومى يشارك حاليًا فى بروفات مسرحيتى "حار.. جاف صيفا" و "موت فوضوى صدفة" وتقدمهما فرقة مسرح الشباب.
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عبد الرحمن الشرقاوى دراميًا
ـــــســـــرح الــــقـــــومى ـــــؤســــســـــة أن يـــــقــــوم ا فــــقـــــررت ا
بإخـراجـهـا وتـولى اإلخـراج كـرم مـطـاوع وفى األيام
األولى لــلــعــرض جــاءنى مــحــمــود الـعــالم وقــال: هل
ـسرحـية? أجـبته: ال ولـكنـنى اعتـمدتـها بـناء قرأت ا
على موافقة الرقـابة قال العالم: "إن بها الكثير من
آخذ قلت: أمهـلنى حتى أقرأهـا وأتصرف فوعد ا
بــاالنــتـظــار غــيــر أنه  – فـيــمــا يــبـدو  – وجـد أنه ال
ـصـور" مـقـاالً شـديـد ـلك أن يـنـتـظـر فـكــتب فى "ا
ـسـرحــيـة الـســيـاسـيـة الـلـهــجـة تـنــاول فـيه مـعــايب ا
وكـتب مــحـمـود الــسـعـدنى مــقـاالً فى "صـبــاح اخلـيـر"
ـــســـرحـــيـــة وبـــالـــكـــاتب عـــبـــد الـــرحـــمن نـــدد فـــيـه بـــا
الـشـرقـاوى".. كـان آنـذاك الـدكـتـور "سـلـيـمـان حـزين"
ـــســرحــيــة وأمــر هـــو وزيــر الــثــقــافـــة وقــد شــاهــد ا
بحـذف مـشـاهـد تـمس الـنظـام الـقـائم.. وأيـضًـا كتب
الـــشــاعـــر صالح عـــبــد الـــصــبـــور مـــقــاالً فى جـــريــدة
ـــســـرحــيـــة بـــادئًــا: "لـــيــســـمح لى "األهـــرام" يـــنــتـــقــد ا
األسـتـاذ عـبـد الرحـمـن الـشـرقاوى أن أخـالـفـه الرأى
فى تــســمــيــة مــســرحــيــة "الــفــتى مــهــران" مــســرحــيــة
ـســرح لـيس شــعـريــة فــقـد تــعـلــمـنــا أن الـشــعــر فى ا
ــسـرحــيـة أو لـونًــا من احملــسـنـات حــلـيــة تـزين بــهـا ا
ــســرحــيـة يــضــاف إلى الــعــمل الــفـنـى بل هــو قـوام ا
وروحها ورأى عبد الصبور أن الشرقاوى زج الشعر
ـــســرحــيـــة كــثــيـــر من احلــديث ــســرحـــيــة و "فى ا بـــا

أخذ الذى يظلم الشعر". السطحى الغريب ا

 أما النقطة األخـرى التى يراها عبد الصبور سلبية
ــمــلــوكى الـذى ــسـرحــيــة اتــخــذت من الــعـصــر ا أن ا
تــتــحــدث عــنه مــطــيــة  – فــقط  – النــتـــقــاد الــعــصــر
ـــســـرحــيـــة تــتـــحـــدث عن هــذا احلــديـث فــرغم أن ا
العـصر إال أن النص افـتقد إلى رائـحة هذا الـعصر
ــمـــالـــيك وكـــانت ونـــبـــضه فال تـــوجـــد إال أســـمـــاء ا
ــشـتـرك ــصـيـر ا ـشــتـرك ا الـتــعـبـيــرات: "الـكــفـاح ا
سرحـية مغـرقة فى احلياة أسلـوب العمل".. جتـعل ا
اآلن وأظن أن هـذا هـو "مـربط الـفـرس" الـذى جـعل
ــســرحــيــة أى تــنـاول الــنــقــاد والــكــتــاب يــهــاجــمــون ا
ــســاس بــهــا.. أمــا الــشــرقـاوى ــرحــلــة احلـالــيــة وا ا
صـطفى فـيفـسـر األمر عـلى نـحو آخـر.. فـهو يـقـول 
عــبـــد الــغــنى: "لــقــد كــتب مـــحــمــود أمــ الــعــالم عن
سـرحـيـة وهـاجمـهـا بـعنـف شديـد هـجـومًا سـيـاسـيًا ا
الفـــــتًـــــا إذ كــــــان أيـــــامــــــهـــــا يـــــتــــــحـــــالـف مع االحتـــــاد
ـفــيـد أن نـعــتـبـر أن االشــتـراكى» .. "وقـد يــكـون من ا
ا ـسـرحيـة نـقـدًا عنـيـفًـا  محـمـود أمـ الـعالم نـقـد ا
فـيـهـا من انــقـضـاض الـسـلـطـات عـلى بـعض الـفـئـات
وفــــهـم من هــــذا أن هــــنـــــاك إســــقــــاطًــــا فــــنـــــيًــــا عــــلى
انقـضـاض عـبد الـنـاصـر على الـشـيـوعيـ فـقال إن
ـسـرحــيـة تـلــقى ظالال سـامــة عـلى الـتــحـالف الـذى ا
كـــــان قــــد عـــــقــــد بــــ االحتـــــاد االشــــتــــراكـى وبــــعض
جماعات اليسار». وأظن أن الشرقاوى كان يريد أن
ــثـــقف بـــالــســـلــطـــة عــبــر يـــفــســـر إبــداعـــيًــا عـالقــة ا
شــــخـــصـــيـــة تــــاريـــخـــيـــة هـى "الـــفـــتـى مـــهـــران" ومن
الـــــطــــريـف أن أســــتـــــاذًا لــــلـــــتــــاريـخ "كــــان يـــــعـــــمل فى
اخملـابرات الـعـامـة" ذهب غـاضـبًـا لـلـشـرقـاوى وقال
له: "ال تـوجـد فـى الـتـاريخ شــخـصـيــة اسـمـهــا "الـفـتى

مهران".. إذن من أين جئت بها? وماذا تريد?"
ـســرحـيــة كل هــذا الـغــبـار ألن كـان ال بــد أن تـثــيــر ا
ـسـرحـيـة تـتـعـرض بــعـنف لـكل األوضـاع الـتى كـانت ا
ــــتــــعــــاونـــ تــــدور آنــــذاك وكــــان حــــتــــمًــــا عـــلـى كل ا
ـســرحـيـة ــتـحــالـفــ مع الـســلـطــة أن يـهــاجـمــوا ا وا
حــتى لــو كــان مــخــرجــهــا هــو كــرم مــطــاوع وإذا كـان
الهجـوم على نصـوص الشـرقاوى السـالفة الـذكر قد
ــصــابـــيح الــســـلــطــة أتـت من كــتـــاب مــســتـــنــيــريـن 
وأنوارها ومستقوي  –أيضًا  –بأذرعها ومقاعدها

مغـرضـة أمـا فـاروق عـبد الـقـادر كـتب مـقـال مـتـتـالـي
سرحية حملة ضارية جلة روزاليوسف حـامًال على ا
سرحـية كـلها تـصدر عن فكـر قاصر فيقـول: "أزعم أن ا
ومــتـخــلف ال يــسـتــطـيـع أن يـدرك أبــعـاد الــصـراع الــدائـر
الـــيــوم  – والـــذى ال بــــد ســـيـــشـــتـــد غـــًدا  – بــ الــعـرب
ــــآخــــذ الــــتى وإســــرائــــيـل.. وهــــذه أدلــــتى".. ونــــلــــخـص ا
سـرحية الحظهـا عبد الـقادر فى عـدة نقاط أولـها أن ا
تـعــزف نــغـمــة رآهــا عـبــد الــقـادر بــصــورة سـلــبــيـة وهى
رفض ضباط جيش الدفـاع اإلسرائيلى وجنوده للحرب
ــؤســســة الــعــســكــريــة"  فى إســرائــيل وتــمــردهم عــلى "ا
وتـعــاطـفــهم الـقــوى بل وانـتــمـاؤهم الــكـامل لــقـضــايـانـا..
وبــعــد أن اســـتــرسل عــبــد الـــقــادر فى الــتـــداعــيــات الــتى
تتـرتب على هذه الـرؤية يتسـاءل: "ماذا يعـنى الشرقاوى
بـــهـــذا كـــلـه?.. ويـــؤول ذلك إلى احـــتـــمـــالـــ أولـــهـــمـــا أن
ـــؤســـســة الـــشــرقـــاوى ال يـــفـــهم طـــبــيـــعـــة الـــعالقـــة بــ ا
العسكرية ودولة إسرائيل واالحتمال الثانى أنه يتجاهل
ـــوضـــوعــــيـــة مـن أجل تـــخــــديـــر "احلس هـــذه الــــعالقــــة ا
الـوطنى" وأيـًضـا لـتـمـيـيع الـقضـيـة وكال الـرأيـ خـطـير
جــدا.. ويـســتـرسـل عـبــد الـقــادر فى شــرح نـقــاط رفـضه
سرحيـة لينـتهى فى مقالـيه قائالً: "جتربة وغضـبه من ا
مخيبة لآلمال ضعفها األساسى كامن فى نص متخلف
فـكـرًيا ومـتـوسط فنـًيـا ومـستـسـلم للـكـلـيشـيـهات الـسـائدة
حـــول أخـــطـــر الـــقــضـــايـــا حـــاول اإلخـــراج أن يـــرتـــفع به

فسقط معه ".. 
ــســرحـيــة هــو كـرم واجلــديــر بـالــذكــر أن الــذى أخـرج ا
ــسـئـولــيـة ثالث مـرات مـطـاوع ويــحـمــله عـبـد الــقـادر ا
بـاعــتـبــار أنه ال يــخـرج إال مــا يـقــتـنع بـه ثم ألنه مـؤلف
ـســرح الـقـومى ــسـرحى وثــالـثًـا ألنه مــديـر ا الـعـرض ا

آنذاك..

أما مسرحية "الـفتى مهران" فلم يكن نصيبها أقل من
ـسرحـيتـ السـابقـت فـلم يكـتف النـقاد أن يـختـلفوا ا
سـئولون علـيها وعـلى عرضـها ولـكن اختـلف علـيهـا ا
ألنـهــا كــانت تـمـس الـقــيـادة –  آنـذاك  – لـلـدرجــة الـتى
وصل خبرهـا إلى أسمـاع الرئـيس جمال عـبد الـناصر
ـقراطـية وأظن أن عبـد النـاصـر كان أكـثر سـمـاحة ود
من الـنـقـاد أنـفــسـهم يـقـول عـلى الـراعى فى مـذكـراته:
"مـــســرحـــيـــة الــشـــرقـــاوى كــانـت  مــجـــازة من الـــرقـــابــة

عبد الرحمن الـشرقاوى كاتب مثير للجدل وعلى كل
ستويـات وأزعم أن سيرته أو مساحات واسعة من ا
ســيــرته أصــبــحـت مــعــروفــة ومـعــلــنــة ومــنــذ أن كــتب
قــصـيـدتـه "من أب مـصـرى إلـى الـرئـيـس األمـريـكى"..
واتضحت فيها الروح التجديدية والثائرة التى ينطوى
عـلـيــهـا عـبـد الــرحـمن الـشــرقـاوى واألبـعــاد الـدرامـيـة
العـميـقة الـتى حتمـلهـا القـصيـدة ورغم أن الشـرقاوى
انغمس انـغماًسا كـبيًرا فى كـتابات مـتنوعـة ومتعددة
وغـزيرة إال أنه تـرك أثـًرا بلـيًغـا فى كل مـا يكـتبه ولم
يـتـوقف هـذا األثـر عـنـد قـصـيـدة "من أب مـصـرى إلى
الــرئـيس األمـريــكى" بل أثــارت روايـته "األرض" جـدًال
عــمــيــًقـا ومــعــارك نــقـديــة ســاخــنـة وقــســمت احلــيـاة
الـثـقـافـيـة إلى شـطـرين شـطـر تـزَّعـمه الـنـاقـدان عـبـد
الـــعــظــيـم أنــيس ومـــحــمــود أمـــ الــعـــالم مــنـــتــصــرين
لــلـروايــة انـتـصــاًرا كـبــيـًرا واعـتــبـروهــا بـدايـة لــلـكــتـابـة
الـواقـعـيـة وأعـلـنـوا بـهـذه الـروايـة نـهـايـة عـصـر وبـداية
ــعــداوى فــاخــتــلف عــصــر جــديــد أمــا الــنـــاقــد أنــور ا
مـعــهــمـا ولـم يـعــتــبـرهــا روايــة من أصـلـه.. وبـعــد هـذه
الـروايــة كــتب كــتــاب "بــانــدوجن" عـام  1955 مــنــتــصـًرا
للـسـلـطة الـسـيـاسيـة وراعـًيـا لسـيـاسـة عدم االنـحـياز
ــتــحـدث لــذلك أصــبح الــشـرقــاوى مــنـذ ذلـك الـوقت ا
ـصــرى لـدى الـدولـة وحـمل الـرسـمى بـاسـم الـيـسـار ا
أعـبـاء هـذه الـصــفـة كـثـيـًرا وإن كــان قـد مـال لـلـدولـة
أكـثـر من مـيـله لـلـيـسـار عـلى مـدى تـاريخـه ولكـن هذه
ـقـال.. ألنه بـعـد قـضـيـة أخـرى ولـيس مـجـالـهـا هـذا ا
ذلك اســتــثــمـــر الــشــرقــاوى حــسه الـــدرامى وثــقــافــته
ـسـرح ـوسـوعـيـة وتــصـوره األدبى لـيـتــوخى حـقل ا ا
فكتب مسرحيـته األولى "مأساة جميلة" وفيها يتناول
ـــلــيـــون شــهـــيــد فى اجلـــزائــر وحـــيــاة مــســـيــرة ثـــورة ا
نـاضـلة "جـمـيلـة بـو حريـد" آخًذا مـنـها رمـًزا ومـعنى ا
لــثـورة شـعــبـيــة كـبـرى ثــارت عـلى أوضــاع اسـتـعــمـاريـة
عاتـية وطـاغيـة ضد طـغـيان قـاهر ويـعلل الـبعض أن
انـضـمـام الـشـرقـاوى حلـركـة عـدم االنحـيـاز وانـشـغـاله
ـرحـلـة التى بـالنـضـال األفـروآسـيـوى بـدءًا من هـذه ا
تــوسع اهــتــمــامه وقــفــز عــلى األســوار احملــلــيــة ورغم
سـرحيـة إال أنها لـم تسلم من الترحـيب الذى القـته ا
الـنقد الـسلـبى ويعـرض د. محـمد مـندور لـبعض هذه
اآلراء قـــائال: "لـــقــد قـــرأت فى أحـــاديث الـــكـــتــاب عن
ـأسـاة مـســرحـيـة جــمـيــلـة وأنـهــا بـعــيـدة عن طــبـيـعــة ا
الـدراميـة ألن شـخصـياتـهـا منـها مـا هـو خيـر خالص
ومـنـهـا مـا هــو شـر خـالص وهـذا يـقـر هـا من طـبـيـعـة
الحم".. ثم يــتـسـاءل: "وأنـا ال أدرى من شـخــصـيـات ا
ـآسى ــبـدأ ومــتى تــقــرر?  فـأبــطــال ا أين جــاء هــذا ا
ـة والـكالسـيـكـيـة عـنـدمـا يـأتـون أعـمـاًال شـريرة الـقـد
ا يأتـونهـا منسـاق ال مخـتارين".. وبـعد أن يوضح إ
ــســرحــيــة اجلــيـــدة ويــثــنى عــلــيــهــا مــنـــدور درامــيــة ا
ـــلـــحــــمى يـــأخـــذ عـــلى ويـــبـــرؤهـــا مـن هـــذا الـــطـــابع ا
الحظات فيقول: "لم أستسغ ترك سرحية بعض ا ا
جـاسـر لـلـمـعـركـة ومـكـانه فى الـقـيـادة حملـاولـة طـائـشة
إلنـــقــاذ "جـــمــيـــلــة" وبـــخــاصـــة بــعـــد أن أحــســـســنــا أن
عاطـفته الشخـصية نحـوها وحبه الذاتى لـها قد كان
ـــغـــامــــرة الـــتى انـــتـــهت الـــدافع األســـاسـى إلى هـــذه ا
بــالــقــبض عـــلــيه مع جــمــيــلـــة".. وبــذلك تــعــتــبــر قــراءة
محـمد منـدور قراءة إيـجابـية أكـثر مـنهـا سلـبية ورغم
ذلك فـالـشـرقـاوى لم يـنـصف "مـنـدور" فى مـعركـته مع
يوسف الـسباعى وانـحاز للـسباعى وكـتب عن مندور
بــــأن عـــمى بــــصـــره قـــد أعــــمى بـــصــــيـــرته وصـــدرت
للشرقاوى بـعد ذلك عدة مسرحيات القت مناقشات
حــادة ســاخــنــة كـــوطــنى عــكــا والـــفــتى مــهــران وعن
الـنـضـال الــوطـنى ضـد االســتـعـمـار وضــد االسـتـبـداد
عـمـوًما وإذا كـانت "الـفـتى مـهـران" القت قبـوًال نـقـدًيا
عنـد البعـض إال أن "وطنى عكـا" لم تلق هذا الـقبول
فهـاجمتـها الـكاتبـة القديـرة صافيـناز كاظم واعـتبرت
أن الـــروايـــة مـــبـــشـــرة بـــسـالم هـــزيل وحتـــمل أفـــكـــاًرا

الفتى مهران

 ترك أثراً
بليغاً فى كل
 ما يكتبه

 «الفتى مهران»
القت قبوالً
نقدياً عكس
مسرحية

«وطنى عكا»

 الشرقاوى
 هجوم سياسى
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ـسـرحـيـة عـلى حتـقـيق كـل من الـتـعـقـيد > عـلـى الـناقـد أن يـكـتـشف قـدرة ا
الـدرامى والـغـمـوض الفـنى وهـمـا الصـفـتـان اللـتـان يـنبـغى الـنـظر إلـيـهـما

سرحية مبنية بناء جيدا. بوصفهما عالمت على أن ا

> عـلى الناقد أن يـفرق ب التـعقيد الدرامى والـغموض الفـنى عندما يجىء
ـسـرحـية وبـ مـحـاوالت بـعض الكـتـاب إلقـحام عـفـوًيـا مـتمـاشـًيـا مع بـناء ا
ـسـرحـيـة. الــتـعـقـيـد والـغـمـوض بـصــورة مـفـتـعـلـة فى كـتـابــاتـهم األدبـيـة أو ا 12
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سرحي جريدة كل ا

> على خشبة مسرح الكازينو فى لبنان يعرض حاليا العرض الراقص "بحيرة البجع" لفرقة الباليه الوطنية الروسية ويستمر حتى  23 ديسمبر اجلارى.

17 من ديسمبر   2007 العدد 23

وت   حياة للذكرى .. عن ا
وصالح سعد وأشياء أخرى

فى عرض نورا أم اجلديد
ا فى داخلها  اخملرجة تبوح 

سرحي جريدة كل ا
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سرح باألمانة العامة للمجلس الوطنى للثقافة بالكويت. > الفنان الكويتى الراحل عبد الرازق البصير تقرر إطالق اسمه على قاعة ا

 نورا أم فى عرض حياة للذكرى

نورا أم 

ـسرح رثـية جلـزء من هذا الـفن هو ا فـتصـبح ا
ا لتفصيلة إنسانية دقيقة داخل كل ذلك. ور
كن واألداء الـتمثـيلى الذى قامـت به نورا أم 
تـــلــخــيــصـه فــقط من خالل االنـــطالق من ذاتــيــة
ــقــايـيس نــورا نـفــســهــا إنـهــا ال تــقـدم عــرضــا بـا
ــا تـقــدم بـوحًـا ـتــعـارف عــلـيــهـا وإ ـســرحـيــة ا ا
ذاتيًا إنـسانيًا يـتجاوزهـا فى حلظة ليـصبح بوحًا
; ومن ـسـرحـيـ ــسـرح وا جـهــريًـا عـامـاً يـخص ا
دار فى مـداراتهم إنـها تـظل كمـؤدية فى مـكانـها
طـوال الــوقت الــكــلــمــات الـشــعــريــة الــتى تــخـرج
ــكــانــيــة والــزمــانــيـة و.... مـنــهــا رغم إحــاالتــهــا ا
و..... ال تـــســـتـــطـــيع أن حتـــركـــهـــا مـن مـــكـــانـــهــا
احلــدث الـذى تــتــكــلم عــنه قــد انــتــهى; لــذا فـهى
تـتـحـدث عنه وهى ثـابـتـة فى مكـانـها تـعـلق عـليه
ال تـسـتـدعـيه تــسـرد عـلـيـنـا نـتـائـجه دون الـلـجـوء

للغوص فيه مرة أخرى....
الــــعــــرض أيـــضــــا يــــظــــهــــر كــــمــــا لــــو كــــان يــــقـــدم
ـثـقـف عـمـوما ـقام األول وا لـلـمـسرحـيـ فى ا
ثم يــأتى بـعــد ذلك وفى مــرتـبــة مـتــأخـرة نــسـبــيـا
ــتـفــرج الـعـادى فــالـعـرض يــفـتـرض مــعـرفـة من ا
يــشـاهــده بــأهم حــدث فــيه حـدث 5 ســبــتــمــبـر

ــا مــعـرفــة صــاحب اخملــتــارات الــشــعــريـة د. ور
ـوت صــالح ســعــد نــفــسه وكــذا مـعــرفــة رحــلــة ا
اجلمـاعى الـتى كان أحـد ضـحايـاها مـع ما يـزيد
ا على ست مسرحيا .. معرفة هذه األشياء ر
شاهـدة من وقع الذكـرى الثقـيلة تزيـد من ألم ا
ـــا بــغـــيــر هـــذا وبــالـــنــســـبــة فى الـــنـــفــوس ... ر
لـلمتفرج الـعادى فلن يحقق الـعرض األثر الفنى
ــتــفــرج / غــيــر ــا ســيــخــرج هــذا ا ــطــلــوب ر ا
ـســرحى بــحـالــة شـعــوريـة مــتــقـافــزة داخـله عن ا
ــــوت والـــوجـع اإلنـــســــانى و....و..... لـــكــــنه لن ا
يـتـعـايـش مع الـعـرض بــهـذه الـدرجـة مـن الـشـعـور
واألثـر اجلــمـالى والــنـفــسى كـتــلك الـتى ســيـخـرج

فترض.. سرحى اآلخر ا تفرج ا بها هذا ا

ـوقف الـدرامى وحـالـة تـقـترب من  رغم ثبـات ا
ــــســــرحى ذلك فـى بــــقــــيــــة مـــفــــردات الــــعــــرض ا
ـــكــنـــنــا احلـــديث عن ـــرئــيـــة; إال أنه  األخــرى ا
ــكــنــنــا احلــديث عـن أشــعـار د. أشــيــاء كــثـيــرة? 
صــــــالح ســـــعــــــد تـــــلك الــــــصـــــدامـــــيـــــة مـع الـــــواقع
وت ا تكون ا ـستشرفة آلفـاق غير مرئيـة ر وا
هذا بخالف روايته ودراسـاته النقدية ونصوصه
ـكــنـنـا احلـديث أيـضـا عن ـسـرحـيــة الـكـثـيـرة  ا
صياغـة هذه اخملـتارات الـشعـرية ولـضمـها جـنبا
إلى جنب بـشىء من التصـرف لتصـير مونـولوجًا
شـعـريًـا إنـسـانـيًـا طـويالً صـاغـته وأدتـه مـسـرحـياً
كننـا التحدث عن حـالة الثبات فى نـورا أم 
احلـركـة رغم ما يـنـاقـضهـا من حـالـة الـتدفق فى
ـشـاعـر الــتى تـنـسـاب عـبـر األداء هـنـاك أيـضـا ا
فى اخلـلـفـيـة مـوسـيـقى ال تـتـنـاسب وحـالـة األداء
ـا تـتــضـاد مـعـهـا لـتـصـنع عـبـر هـذا الـشـاعـرى ر
التضاد حـالة شعوريـة وانفعالـية وجمالـية أيضا

ا ال تشبه إال نفسها.. ر
هناك أيـضا صيـاغة دراميـة على هيـئة مذكرات
ـكن التحدث عـنها تلك الـتى بدأت قبل يوم 5
ــا ال يــزيــد عـن ســبــعــة أيــام ســـبــتــمــبــر 2005 
تـــتــقــافـــز الــصــيـــاغــة الـــدرامــيــة بـــ هــذه األيــام
لــتــأخــذهـــا بــالــتـــرتــيب أحــيـــانــا ولــتـــســقط هــذا
الـتـرتـيب أحـيـانـا أخـرى تـأخـذنـا هـذه الـصـيـاغة
الـشعـريـة لـكى نتـعـرف عبـرهـا عـلى ثالثة ذوات
أولـها ذات كـاتبـها وبـطلـهـا  صالح سـعد وثـانيـها
ذات من أعــدتـهــا ومـثـلــتـهـا وأخــرجـتــهـا لـلــمـسـرح
» وثـالــثـهـا ذات فـنـيــة مـسـرحـيـة «ذات نـورا أمـ
ـا هو أبعد من هـات الذات وهذه مـستشرفة 
هـى مــا تـــخص الـــعــرض فـى نــهـــايـــة األمــر ذلك
الــذى يــلــقى بــقــراءته الــشــعــريــة ألحــوال احلــيـاة
اخملـتلـفـة عـبر هـذه الـذات الـثالـثـة إنـها تـتـحدث
عن احلب الـــــفــــراق الــــوجـــــد األلم الــــعــــذاب
ــــوت .. لــــكــــنــــهــــا ال ....... وأخــــيــــراً ا الــــذكــــرى
تـــتــــحــــدث عن هــــذا األخــــيـــر كــــمــــا حتــــدثت عن
اءة شـاعر األخـرى ولكـنـها تـتحـدث عنه بـاإل ا
اإلشـارة جتسده حـركيـا عبـر انتفـاضات حـركية
ـوت ذلك الـذى ال يـجدى هادئـة تـنـاسـبه .. إنه ا
ـــمــكـن أن جتــدى مـــعه ـــا من ا مـــعه صـــراخ ور

ــا ال جتــدى هـى األخـرى ... ابــتــســامــة ألم; ور
وهـــذا الــــتـــجـــســــيـــد يـــتــــوافق مع احلــــديث داخل
ـذكـرات الـشـعـريـة الـتى يـحـدثـنـا عـنـهـا الـعرض ا
فى يوم 5 سبـتمـبـر بكل مـا يعـنـيه هذا الـيوم من
ألم لــكل مــســرحى مــصــرى فى هــذه الــفـتــرة من
ــــا تــــمـــتــــد لــــفــــتــــرات أخـــرى الــــعــــمــــر والــــتى ر

قادمة...!
والــعــرض ال يــقــدم مــرثــيــة لـ «صــالح ســعــد» من
» بـقــدر مـا هـو خالل مـنــطـلق ذاتى لـ «نــورا أمـ
مــرثـــيــة فــنــيـــة ألحــوال حلــظـــة حــيــاتــيـــة فــنــيــة
مـــســرحـــيــة راهــنـــة فــقـط هــو يــنـــطــلـق من الــهم
ـــا يـــقــدم مـــرثـــيــة الـــذاتى لـــهـــذا الــهـم الــعـــام ر
ــــا يـــــخــــصص الـــــعــــرض ذلك ألحــــوال الــــفـن ر

عرض 
يتمرد على
قاييس ا
سرحية ا

ليقدم بوحاً
ذاتياًَ

الوساطة والعالقـات اخملتلة التى حتكم آليات
الـعـمل وراء ابـتـسـامـة زائــفـة وعـبـارة مـجـامـلـة

لزجة.
غــيـــر أن شـــكــر د. أشـــرف وتـــقــديـــر مـــبــادرته
ــكــاتب بــإعالن نــيــة إعــادة تـشــكــيـل وتـفــعــيل ا
ـبـادرة الـفــنـيـة ال يــغـنـيــان عن الـتـعــلـيق عــلى ا
نفـسهـا التى نـتمـنى أن تكـون صادقـة مقـرونة
بـالعـمل واإلجـراءات الفـعـليـة الـتى حتيـلـها إلى
وجــود حــقـــيــقى وجــاد بـــ آلــيــات الـــعــمل فى
الــبـــيت الـــفــنى ال أن تـــكـــون - وعــذرا لـــلــشك
الـــــذى بــــالـــــتـــــأكــــيـــــد له مـــــا يــــبـــــرره من تــــراث
سـئـول - مـبادرة الـتصـريحـات عـلى ألسـنـة ا
ذكـيـة تكـتـفى بـإعالن نـفسـهـا لالسـتهالك دون
أن تـطـمح لـلـبقـاء إال فى مـقـابـر النـسـيـان التى
. لكن ال شك أن يكـفـلهـا الـزمن ولـو بعـد حـ
ـكاتب الفـنية آلـية مـوضوعيـة تنال غـالبا من ا
ــديـر أو الــرئـيـس وعـجــرفـة إحــسـاسه ذاتــيـة ا
بـامـتـالك مـفـاتــيح الـرفض والــقـبــول بـ يـديه
نع ب شفتيه نح وا وحده وامتالك كلمـتى ا
ـــتــ وامــتالك خالصـــة احلــكــمــة فى الــكــر
ـا يـعـزز دوافـعه ـنـتـفـعـ به  عـقـله وألـسن ا
سـتميت ويسـتفزه لـتعطـيلهـا دورها والكـفاح ا
ضــــدهـــا أو لـاللـــتـــفــــاف عـــلــــيـــهــــا أو حملـــاولـــة
تـطـويـعـهـا إلرادته حـتى يـصـيـبهـا فـى مقـتل أو
يفـرغهـا من مـعنى وجـودها وقـد تـنطـوى هذه
ـكـاتب أو الـلـجـان- عـلى مـسـتوى آخـر- ومن ا
داخلها على أسـباب فسادها ومبررات الطعن

فيها.
غيـر أن احملـاذير واخملـاطـر الـتى حتيط بـآلـية
ــكـــاتب الـــفــنـــيــة ال حتـــول دون الـــعــمـل عــلى ا
ـرجتى منـها ولـكنـها إيجـادها وتـفعـيل الدور ا
تفتح الـباب بالـتأكيـد للنـظر وتداول الرأى فى
شـــروط وجــــودهــــا. وأعــــتــــقـــد أن مـن شـــروط
الــوجـود الالزمــة أن يـصــدر لــهـا الــسـيــد وزيـر
الــثــقــافــة الئــحــة تــنــفــيــذيــة حتــدد مــهــمــاتــهــا
ــنـوطــة بـهــا وأســلـوب تــشـكــيــلـهــا واسـتــبـدال ا
أعـضائـها واتـخاذ الـقرار فـيهـا والزمن الالزم
ــؤلف - كــائـنــا من التــخــاذه والــرد فـيـه عــلى ا
كــان - بـطـريـقــة حـضـاريــة وطـبـيـعــة عالقـتـهـا
ـركـزيـة "رئـاسة ـسـرح" وا بـاإلدارة الـفـرعـيـة "ا
الـــبـــيت الـــفـــنى" ودرجـــة الـــقـــوة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
لقراراتها وذلك حـتى يكتسب وجودها قوة ال
ــزاج تــقــبل الــنــفى أو الـــتــعــطــيل وال تــخــضع 

دير فى التأويل والتفعيل. ا
ومن نـاحـيـة أخـرى أقـتـرح أن يـسـتـبـعـد مـديرو
كاتب الفنية وأن تضم سارح من عضويـة ا ا
ـثقف تـخصـص ال ا من الـنقـاد الدارسـ ا
الــــعـــــام أو الـــــصــــحـــــفى ولـــــو كـــــان مــــبـــــرزا فى
صـحـيـفــته مـشـهـورا بـ الـفــنـانـ فـمـثل هـذه
الـنـوعـيــة من األعـضـاء تـفـتح الـبـاب لـلـعالقـات

من الـــنـــادر أن يـــتــجـــاوب الـــذين يـــقـــبــعـــون فى
ـســئـولــيـة عن اتــخـاذ الـقــرار مع مـا مــقـاعــد ا
تـطرحـه الصـحـف من آراء ومـواقف قـد تـكون
ـارسـونه ـا يـعـتـقــدونه من أفـكـار أو  مـغــايـرة 
من أفـعال فـالنـظرة الـغالـبة عنـدهم أن الرأى
الــــعـــــام خــــصم أو عــــدو أو لــــغـــــو ال طــــائل من
ورائه فـال يـــعـــدو أن يـــكــــون كالم جـــرائـــد أو
"طـق حـــــنـك" وفق مـــــا يـــــقــــــول أشـــــقـــــاؤنـــــا فى
الشـام!!. وعلـى هذا الـنحـو يـتخـلق فى احلـياة
الــعـامــة حـوار من طــرف واحــد غـالــبـا تــرتـفع
فـيه نبـرة خـصومـة ذات طـابع "دون كيـشوتى"
ـتـبـادلــة ويـقـتـات ـصـداقـيــة ا ويــتـأجج بـعــدم ا
ـتـكـررة ويــلـتـهب بـتــحـديـات سـافـرة األزمـات ا

معززة بالعنجهية تارة وبالكبرياء تارة ثانية.
ــســـئـــولــ ـــا كـــان تــوصـــيف الـــعالقـــة بـــ ا و
وجتـلـيـات الـرأى الــعـام بـهـذا الــشـكل ال يـخـلـو
من تـهـكم فـإن ظــهـور احلـاالت اخملـتـلـفـة عـنه
واخلـارجـة عـلـيه يـظل ظـهـورا اسـتـثـنـائـيـا قـد
يــثـــيــر اإلعــجــاب ويـــســتــدعى اإلشـــادة ولــكــنه
يــبــقى مـحــكــومـا فـى الـوقت نــفــسه بــالـقــاعـدة
الـــســائـــدة ومــا تــصـــوغه من حـــذر وشــكــوك -
عـــلى األقل - حـــتى يـــرسخ اســـتـــثـــنـــاء احلــوار
مـتعـدد األطـراف بـوصفه الـقـاعـدة اإليجـابـية
قال - الـسارية ومن هنـا يعنيـنى - فى هذا ا
أن أتـعرض السـتـجـابـة "د.أشـرف زكى" رئـيس
الـبـيت الــفـنى لـتــطـور األزمـة الـتـى نـشـبت بـ
الكـاتب أبـو الـعال السـالمونى والـسـيـد شريف

سرح القومى".  عبد اللطيف "مدير ا
فـالــواقع أن د. أشــرف لم يــكــتف بـامــتــصـاص
أزمـــة نص" 11 ســـبـــتـــمـــبــــر" فى الـــنـــدوة الـــتى
عـقـدت فـى مـكـتـبـة الـقـاهـرة بـحـضـور أطـراف
ـهـتــمـ بـالـشـأن األزمـة ولـفـيف من الــنـقـاد وا
سرحى العام وذلك بإحالة النص إلى جلنة ا
ا كـانت الـثـانيـة أو الـثـالثـة أو أكـثر قـراءة - ر
ـتبادل - وتقـبيل الرؤوس واجلـباه واالعـتذار ا
الــذى ال يــخــلــو من إعالن الــتــقــديــر وتـكــريس
ـكانـة واالحـتيـاج إلبـداع كبـار الـكتـاب. ولـكنه ا
- وهـو األهم - بـادر بـعدهـا بـاسـتـجـابـة أعمق
تتصل بـالتصريـح عن نية تشـكيل مكـاتب فنية
ـسارح وجلـنة سـمـيت بـ"جلنـة احلكـماء" فى ا
عـلى مـسـتـوى البـيت الـفـنى كـكل تفـصل فـيـما
ـكــاتب الـفــنـيــة حـول يـطــرأ من خالفــات فى ا
الـــنــصــوص الـــتى تـــقــدمت إلـــيــهـــا وذلك عــلى
ـصــرى الـيـوم" الـنــحـو الــذى نـشــرته جـريــدة "ا

فى عددها الصادر بتاريخ 2007/11/19.
واحلـــقـــيــــقـــة أن د. أشــــرف بـــهــــذا الـــتــــصـــريح
يـــســـتـــحق الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر مـــرتـــ  مـــرة
العـتــرافه الـشـجـاع بـأن جلـان الـقـراءة لم يـكن
لـــهـــا من الـــوجـــود مـــا يـــســـتـــحق الـــذكـــر فـــهى
مــحض تـــشـــكــيل عـــلى الـــورق ال يــســـاوى ثــمن

احلــبـــر الــذى كـــتب به فال فـــعــالـــيــة له إال أن
ـدير أو ـوسى فى حـلق هـذا ا يـكـون كـشـفـرة ا
ذاك أو فى أدراج مكـتـبه السـرية ال يـلبث أن
يـسـتـلـه لـيـقـطع به امـتـداد الـسـؤال عن مـصـيـر
"الـنص" ومساره ولـيخفى - فى الـوقت نفسه
ـقـيـتـة وشـبـكـة ـزاجـيـة ا - بـالـقـرار الـوهـمى ا
الـعالقـات اخملـتـلـة الـتى أدارت عـمـلـيـة اإلنـتـاج
فى الــبـيت الــفـنـى. ومـرة ثــانـيــة ألن تـصــريـحه
يكشف عن استجابة علمية وموضوعية - ولو
مــتــأخــرة - لألزمــة بــحــيث اتــصل بــجــذورهـا
وأسبـابهـا الكـامنـة حتت سطح األداء اإلدارى
ولـــيس بـــعـــرض مـن أعـــراضـــهـــا تــــمـــثل فى أن
األستـاذ السالمـونى استـطاع أن يصـل بصوته
إلى وســائل تــشــكــيل الــرأى الــعــام وهــو مـا ال
يــتــاح لـكــثــيـريـن غـيــره يــتـأذون بــردود الــسـادة
ـسـارح عـلى أعـمـالـهم ومـشـروعـاتهم مـديـرى ا
الفنية ويبـيتون وفى قلبهم مرارة وفى حلقهم
غــــصـــة وفى رأســــهم أســــئـــلــــة مــــحـــبــــطـــة عن

احلوار 
ليس من طرف

 واحد 
 اعتراف
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التقدير
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العام عدواً لهم
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ـــلـــتـــبـــســــة بـــ اإلدارة الـــفـــنـــيـــة الـــشـــائــــكـــة وا
كاتب بأسباب ؤسسات اإلعالميـة وتمد ا وا
فـــســـادهـــا ومـــبـــررات الـــطـــعـن فى أحـــكـــامـــهـــا
الــنــقـديــة عــلى الــعـمل إذ يــنــحـو - إن لـم يـكن
لتمرير مصـالح غير خفية - فإما إلى التذوق
االنــــطـــــبــــاعـى أو إلى اخلـــــلط بـــــ اجلــــوانب
الــفــكــريــة والــفــنــيــة فى الــعــمل نــفــسه. ولــيس
بعـيـدا عن األذهان تـلك الـصـحفـيـة التى أدلت
بدلوها فى أزمة "السالمونى- عبد اللطيف"
فــــإذا بـــتــــقـــريــــرهـــا عـن الـــنـص مـــثــــار األزمـــة
فــضـيــحــة نــقـديــة بــأيـة مــقــيـاس فــلم يــعـد أن
يـــكــون تـــقــريـــرا مــخـــابــراتــيـــا ضل طـــريــقه فى
أروقــــة الــــتـــــاريخ وتــــعـــــجّل احلــــلـم بــــاألزمــــنــــة
ـسـتــعـادة. ولـعل هــذا مـا يـدعـو - مـن نـاحـيـة ا
أخـــرى - إلى ضـــرورة الـــتـــأكــيـــد عـــلى أن دور
ـكـتـب الـفـنى يــنـبـغى أن يــقـتـصـر الـقــراء فى ا
عـــلـى حتـــلــــيل اجلــــوانب الـــفــــنـــيــــة فى الــــعـــمل
ـتد ومـبـررات احلـكم الـنـقـدى عـلـيه دون أن 
إلى الــبـعــد الـرقــابى أو تــزاحـمه الــغـيــرة عـلى
الـنـظام الـعام بـطـرق ملـتـوية تـستـتـر بهـا الرؤى
الـــشــخــصـــيــة ذات الـــطــابـع األيــديـــولــوجى فى
الــوقت نـفــسه فال مــعــنى فى الــنـهــايــة خلـلط
قاعـد. ويا لـيت هذه الـلجان األدوار وتبـديل ا
تـرحـمــنـا - عـلى مــسـتـوى آخـر - مـن عـضـويـة
نقـاد بات ذوقـهم الفـنى فى ذمة الـتاريخ وفى

غير حاجة جلهد اكتشافه. 
ـكـاتب ـا أمـكن بـعـد ذلك أن يـتـطـور دور ا ور
ـديـر فى الـفـنـيـة إلى هـيـئـة اسـتـشـاريـة تـعـ ا
قـراءة اللحظة الـتاريخية وتكـوين وجهات نظر
مـوضوعـيـة عنـهـا وعن متـغـيرات الـذوق الـفنى
فــيـهـا وطـرق الـتـأثـيـر فــيـهـا والـتـجـاوب مـعـهـا
فـتـتـأسس بـالـتـبعـيـة اخلـيـارات الـفـنـيـة وخطط
مكنة لـلمسرح وفق طبيعته وفلسفته العمل ا
بــحــيث ال تــتـأثــر اخلــطط حــضــورا أو غــيــابـا
ــديــر عــلى رأس نــفــيــا ومــســخــا بــاســتــمـرار ا
سرح أو بـتغـييره وإبـداله ويبقى الـفارق ب ا
األشـــــخــــــاص فــــــروقـــــاً فـى"األداء"و"الـــــكــــــفـــــاءة
اإلداريـــة"فى حل مـــشـــكالت الـــتــنـــفـــيــذ ال فى
الـسـياسـات والـفلـسـفـة فيـتـع عـلى كل مـنهم
أن يهدم الدنيا التى أقامها سلفه ويحمل هم
دنــيـــا جـــديــدة وخـــطط مــغـــايـــرة فــوق قـــرنــيه
مــســتـلــذا بــشـكل مــرضى يــفــوح بـالــتــخـلف من
شـكـوى الـعـمل وحـده بال أنـصـار يـعـيـنونـه على
دفع الـكرة األرضيـة عن رأسه ويسأل مـتسعا
من الــوقت يــضــيع فى اكــتــشــافه األرض حتت
سرح الذى وفد قدميه والتـعرف إلى أحوال ا
إليه أو هبط عـليه من شاهق فكل أولئك من
ــثــيــرة لــلــســخــريـة آفــات "شــخــصــنــة اإلدارة" ا

والتهكم.
ــــكــــاتب وفـى تــــقـــديــــرى أن إعـالن تــــشــــكــــيل ا
الــفـنــيــة يـكــســبـهــا - كــآلـيــة عــمل - شـفــافــيـة
ناخ مطـلوبة ألن عملهـا سيؤثر بالتـبعية على ا
ـــــســــرحـــــيـــــة ومن حق الـــــعـــــام فى احلـــــركــــة ا
ؤلـف أن يعـرفوا هـوية من يـصدرون احلكم ا
عـلى أعـمالـهم وأن الـقاضى لـيس بـائع سمك
ــســـرح وال جـــزارا يـــتــشـــفع ـــوت حـــبــا فـى ا
ـهـا!! كـمـا أن مـثل هـذا بـعـشق الـفن وعــيـون ا
ـــنـع حـــيل احلـــديـث بـــاسم أعـــضـــاء اإلعالن 
وهـــمــيـــ وقـــرارات ســـريـــة لم تـــصـــدر إال من
عــقل وحــيــد قــرنه ويــســاعــد عــلى وأد الــفـ
وحل األزمــــات فى مــــهــــدهـــا وبــــشــــكل واضح
ـا اقـتضت الـشـفـافـية - من نـاحـيـة أخرى ور
- نـشـر التـقـارير الـفـنيـة عـلى احليـاة الـنقـدية
ـــكن أن الســـيـــمـــا فـى حـــالـــة األزمـــات الــــتى 
ـاء العكر وذوو يفتـعلهـا من يهوى الـصيد فى ا

لتوية أينما كانوا.  األغراض ا
ـكاتب وعلى أيـة فخـطوة الـتـفكـير فى إنـشاء ا
الـفنـيـة خـطـوة محـمـودة نـتمـنى أن يـكـون لـها
ـا يحـسب ألشـرف زكى ويـنتـظره ما بـعـدها 
ـســرحــيـة وتــطـور آلــيـات ـعــنـيــون بــاحلـركــة ا ا

العمل فيها.
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ـعانى > إن مـسرحـية "هـامـلت" قادرة عـلى خـلق طـاقة شـعوريـة هـائلـة وتـفجـيـر قدر كـبيـر من ا
سرحية سرحية نفسه وتصبح "هـاملت" الشخصية ال "هاملت" ا الفلسفية ال يحتمـلها نسق ا

تفرج. سئولة عن إثارة هذا الكم من العواطف واألفكار فى وجدان وعقل ا هى ا

> إن شـخـصــيـات مـثل هـامــلت ودون كـيـشـوت وطــرطـوف هى "شـخــصـيـات جـاهـزة
درامـيًـا" وبالـتالـى فهى تـستـطـيع التـجـوال فى دنيـا األدب والفـن طلـيقـة مـفكـوكة

اإلسار من أعمالها األصلية.

> مسرحية "اشهد يا قمر" للكاتب جنيب سرور يقدمها نادى مسرح طهطا بسوهاج من إخراج محمود إبراهيم أبو زيادة.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا
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سرح بعرض "إعداد راقص" تأليف وإخراج عالء زين. هرجان اخلتامى لنوادى ا > نادى مسرح األنفوشى يشارك فى ا

لــتـكـمـلـة الـلـوحـة ولـتــأكـيـد عـنـصـر الـديـكـور
جلـمـال الـلـوحات واحلـركـة لـراقص الـتـنورة
ولد ووجود هذه األلوان داخل فى مشـهد ا
األمـاكن اخملـتـلـفـة الـتى زارهـا بـطل الـعـرض
تؤكد تمـكن مهندس الديكور "محمد هاشم"
مـن أدواته واســتـــطــاعــتـه جتــســيـــد األمــاكن
ـكـان ولـتـؤكـد روح بـتـيـمـات بـسـيـطـة تـرسم ا
الــرمــزيــة فـى الــعــرض ويــحــقق االنــتــقــاالت
تابعـة الرحلة من شاهـد  السـريعة بـتغييـر ا
ــتالحــمــة والــتى تــدل كــوخ األم بــأخــشــابه ا
عـلى حـالة الـفـقر الـتى تعـيـشهـا األم وباهى
ثم مـشـهـد الفـرح والـعـودة مرة أخـرى لـلـكوخ
ثم هـرب بــاهى لــيـجــلس بـجــانب الـنــخـتــلـ
ـلـتـصـقـتـ بـاألرض فـهـمـا مـجـرد جـزع ا
للـنخلـت لـيؤكـد أنه كلمـا حاول االبـتعاد عن
الــواقع كـــلــمــا الــتــصق أكــثــر بــاألرض أكــده
اخملـرج بـاألغــنـيـة بــيـنه وبـ أمه والــنـقل مـا
بــ الـــكــوخ والــنــخـــلــتــ فى الـــوقت نــفــسه
بـتـغـيـيــر اإلضـاءة والـنـقل بـيـنـهـمـا ثم مـشـهـد
ـوحى بـوجود اجلـن والشـيـاط بـالتـشـكيل ا
هذه األيدى واألذرع التى نراها ترفع سقفًا
وكأنها أعمدة للمكان بألوان ما ب األصفر
واألحـمـر واألسـود والـتـنـوع بـ هـذه األلوان
سـرح أكده اخملـرج تـشكـيلـيًا فى ملء فـراغ ا
بــاالســـتــعــانـــة بــاألقــزام لـــيــشــكـل بــهم اجلن
والــــشـــيــــاطــــ ومـــطــــاردتــــهم لــــبــــاهى وهم
ـسـكـون بــالـسـيـوف وسـيـطـرة مـلك اجلـان
ـوقعه فى وسط الـتـكـوين بكـرسـيه ورجاله
ـــرددين لــكـالمه فــظـــهــر الـــتــنـــوع وســرعــة ا
ــشـــهــد مـن أعــلى احلــركـــة لـــيــصـــبح هـــذا ا
مـــشـــاهـــد الـــعـــرض عـــلى مـــســـتـــوى الـــرؤيــة

التشكيلية واحلركية.
البس لـ "مـروة عودة" فقد تميزت أما عن ا
وتـــنـــوعـت بـــاأللـــوان وســـاعـــدت فى تـــكـــوين
الـنـســيج الـعــام مع الـديـكــور طـوال الـعـرض
يـؤخذ عـليـها عـنصـر الفـقر والـذى لم يـظهر
البس جــيــدًا فى لــوحــة األم فــلم تــتــواكب ا
وفـقر الشـخصيـة بالـنسبـة لباهى أو أمه مع
ــوجـود وتـنـوعت فى بـاقى الـكـوخ اخلـشـبى ا
مناطق العـرض. ولم يظهر اجلانب التمثيلى
ـــثل قــوة األداء الــغــنــائـى; فــبــطل الــعــرض
ـطــرب "أحـمــد إبـراهــيم "الـذى أظــهـر قـوة ا
فـى األداء الـغــنــائى وتــنـوعـه بـصــوته الــرنـان
وإحـساسه والـذى لم يـسـتطع أن يـظـهره فى
التمثـيل فكان على وتيـرة واحدة من الناحية
الـــشــعـــوريــة بــعـــدم إظــهـــار احلــزن أو مــرور
الـوقـت بـالــرغم من تـغــيـر شــكــله فى بـعض
األحــــيــــان واكــــتــــشــــافـه لــــبــــعض من أجــــزاء

شخصيته. 
الــشىء نـفــسه بـالــنـســبـة لـ "حـكــيـمــة" "لـيـلى
ـعبـر. وضح عدم جـمـال" بصـوتهـا وغنـائـها ا
ـسـرحى االهــتـمـام بــالـتــمـثـيـل فى الـعــرض ا
وعـدم بـذل اجلــهـد فى إظـهــار هـذا اجلـانب
إال مــنــاطق بــســيــطــة مــثل "جــيــهــان ســرور"
والـتى أظـهـرت طـاقـة تـمـثيـلـيـة جـيـدة واعدة
من خـالل الـــتـــنـــوع فـى األداء واحلـــركـــة فى
مــشــهــد اجلـن ومــشــهــد اجملــانــ و "أحــمـد
شـمس" "شــيـحــة األهـطل" ومــحـاولــة إيـجـاد
جــزء يـــخـــفف من وطـــأة الــرحـــلــة لـــيـــرتــبط
بــالــصــالــة من خالل اإلضــحــاك عــلى حــاله
ؤداة بـالـرغم من خـروجه من الـشـخـصـيـة ا
وعبد الـله حفنى "ملك اجلن" لوال محاوالته
ـــطــول نـــزع الـــضـــحـــكـــات من خالل أدائـه ا
والــذى أبـــعـــده عن دوره وأثــر عـــلى اإليـــقــاع
وظــهــرت «نــيـــرة» وتــقــمــصــهــا لــدور احملــبــة
لـــبـــاهى ومـــســـاعـــدة أمـه ويـــؤخـــذ عـــلـــيـــهــا
الـبــكـائـيــة فى األداء. ظـهـرت اجملــمـوعـة فى
الـــفـــرح أو أهل الـــبـــلـــد أيـــضًـــا فى مـــشـــهـــد
اجملـــــانـــــ وتـــــمــــــيـــــزت بـــــظـــــهـــــور األقـــــزام

واستخدامهم اجليد فى مشهد اجلن. 
كل هــذا اجلـهــد كـان خـلــفه اخملـرج مــحـسن
حــــلــــمـى الــــذى جــــمع كـل هــــذه الــــطــــاقــــات
ــســرح بــاحلــركـة والــثــيــمــات عــلى خــشــبـة ا

وسيقى والغناء والتشكيل. وا

شخصيـة باهى وأغنية "الفرح" حيث ذهابه
لتهنئة "شيحة األهطل".

"أنا جاى أهنى أمك وأبوك
وها أغنى للى يحبوك

وها أرقص ع الناى والطبلة
وأقولك مليون مبروك".

لــيـشـكل نـسـيـجًـا مـن تـركـيب مـفـردات الـلـغـة
ـنـاجـاة بـاهى لـتـكـوين صـورة شـعـبـيـة حـتى 
لــنـفـسـه يـؤكـد مــكـنـونـات الــشـخـصــيـة والـتى

كانت تعرف مصيرها من خالل قوله:
"من جوه قلبى تقب اآله على لسانى

والهمس فى ودانى أصبح صوته حيانى
بعت جاهى أنا علشان جتيب جانى

ال جانى.. جانى.. وال اللى كان هنا جانى".
ــوســيـقى كـثــيــرًا من األمــثـلــة والـتـى قـامت ا
حملـمـد بـاهـر بـتـأكـيـد هـذه الـثـيـمـة الـشـعـبـية
ــسـيــطــرة مــنـذ بــدايــة الــعـرض خــصــوصًـا ا
ـألـوفة لـألذن واحلوار بـبـعض من األحلـان ا
ــتـداخل مــا بــ اآلالت الـشــعـبــيـة بــكل مـا ا
فـيها من تنـوع لتجد الـطريق السهل لـقلوبنا
سرحى كانة األكـبر من العـرض ا ولـتحتـل ا
لــتـأكـيـد فـرقـة اآلالت الـشــعـبـيـة لـتـصـبح من
ـســاحـة أعـلـى أدوات الـعــرض ذلك لــكـبــر ا
غـناة ليـصبح عـرضًا مـوسيـقيًا ـوسيـقيـة وا ا
ضـــاعت فـــيـه الـــدرامـــا - أســـاس الـــعـــمل -
وسـيـقيـة أيـضا فى ـقدمـات ا وذلـك لطـول ا
ـــمــكن أن يـــخــتــزل األغـــانى الــتـى كــان من ا
الـبـعض مـنـهـا دون الـتـأثـيـر فى الـتـسـلسل أو
فـى اإليــــــقــــــاع الــــــعـــــام "ذلـك بــــــرغـم جـــــودة
وسـيـقى وجودة األداء واالنـضبـاط لـلفـرقة ا

ؤدية لها". ا
أمـــا عن االســـتــعـــراضــات حلـــسن إبـــراهــيم
فــتــشــكـل جــزءًا كــبــيــرًا من تــشــكــيل الــفــراغ
وسيقى سرحى وذلك الرتبـاطها بعنـصر ا ا
ـشـاهد وتـنـوع االسـتـعـراضـات سـواء داخل ا
ــشــاهــد كـكل الــتــمــثـيــلــيــة أو بـالــربط بــ ا
واستخدام إكـسسوارات بسيطة من أقمشة
وعـمل لوحات تكـميليـة للمشهـد كلوحة موت
الئـكة وغـناء "حكـيمـة" أم بـاهى وجتسـيد ا
"روح احلـــيـــاة" و"بــاهـى" أيــضـــا والــتـــشـــكــيل
بــالـشـيـفـون لـلـتـأكـيــد عـلى احلـالـة الـنـفـسـيـة
لــــلــــشـــخــــصــــيــــات واســــتــــخـــدام الــــكــــراسى
والــشــمـســيــات فى الـبـالج والـلــعب بــاأللـوان

الثيمة; ثيمة فقدان الذات والفشل ثم يقتاد
بـــاهى إلـى مــســـتـــشـــفى اجملـــانــ لـــلـــهــروب
لـيـخـتــاره اجملـانـ إمـبـراطـورا لـهم فـيـرفض
ذلـك ليـكمل رحـلـته حيث يـظهـر عـلى خشـبة
ـسـرح مع "روح احلـيــاة" فى الـنـهـايـة والـتى ا
أكـدها اخملـرج كشـخصـية مـقابـلة لـشخـصية
; "بــــــاهى" مـن خالل عــــــدم تـالقى االثــــــنـــــ
ـشى ويــدور فى طـريـق عـكـسى فــكالهـمــا 
عـن اآلخـر لـلــتـأكــيـد عـلـى أنه لم يـعــثـر عـلى
نفسه وأنه إنـسان غير مكتمل التكوين وأنه
كــان ثــمــرة بـال نــواة وإنــسـانــاً غــيــر مــكــتــمل
الـتـكـوين وعـنـدئـذ ال بـد وأن يـخـتـار الـنـهـايـة
ـأساويـة كشـخصـية تـملـكيـة متـمردة ولـكنه ا
ظـهر فى الـعـرض عكـس ذلك بأدائه ألغـنـية

توحى باألمل واحلياة.
قـام سعيـد حجـاج بتـمصـير النص من خالل
تلك الرحـلة التى شاهدناها والتى حاول أن
ــولـد ــظـاهــر الــشــعــبـيــة كــا يــضع بــهــا من ا
ظـاهر الشـعـبى وحفـاظ اخملرج عـلى هـذه ا
بـتـهل) ومـحـاولة وتـأكيـد الـراوى الـشـعبـى (ا
ـؤلف البـعد عن النـص األصلى ولكـنه تأثر ا
تأثرًا كبـيرًا بالنص األصـلى ومراحل الرحلة
ـشــاهـد الـكـثـيـرة بــبـحث الـبـطل عن ذاته وا
فـنـجـد األحـداث طــويـلـة ألن الـنص األصـلى
كتب لـلقـراءة فنـجد الـنقالت الـكثـيرة والتى
كانت من الضـرورى أن تختزل بـدون التأثير
ــغــارة عـلى عـلـى الـعــمل كــكل مـثـل مـشــهـد ا
ـثال وهـروب اللـصوص وتـركهم كـنز سبـيل ا
جرد سمـاعهم صوت شخص اإلمبراطـور 
قادم واخللط بـ باهى فى اللوحة السابقة
لـها وكنـز اإلمبراطـور احلقيـقى الذى لم نره
ولـم نـــــعـــــرفه نـــــحـن فى صـــــالـــــة الـــــعــــرض.
واألشعار كانت لـسعيد الفرماوى بنظم جيد
فـردات شعـبـية مـنذ لـلكـلـمات الـتى تـوحى 

البداية مثل:
ر "إيه اللى رماك ع ا
قال: اللى منه أمر

يا مصدق األحالم..."
وهــنـــا يـــوحى بـــأن هــذه الـــرحـــلــة اخلـــاصــة
بــبـاهى مــا هى إال نـتـيــجـة ألحالمـه بل أنـهـا
أمــــرُّ من الـــواقـع بـــبـــحـــثه عـن ذاته "جـــوهـــر
نـــفــسه" مـــرورًا بــأغــان كــثـــيــرة مــثـل أغــنــيــة
"كـــداب" بـــيــنـه وبـــ أمه والـــتى تـــؤكـــد بـــهــا

تـعرض فرقة اآلالت الـشعبيـة التابعـة لقطاع
الـفـنـون الشـعـبـية واالسـتـعـراضـية مـسـرحـية
"فى يــوم.. فـى شــهــر .. ســبـــعــة" عن رائــعــة
إبـسن "بــيـرجـيـنـت" والـتى كـتــبـهـا ضـمن 26
عــمالً مــســرحـيًــا وقــد ألــفــهــا لــلـقــراءة ولم
ــسـرح بل يــقـصــد أن تـعــرض عـلى خــشـبـة ا
تراخى إلى لكى ينبه شباب بالده الكسول ا
عـيـوبه اخللـقـيـة والـسـلـوكـية وإلى أنـه أسلم
ـتـراخـ فى وقت نـفـسه ألحـالم الـكسـالى ا
اسـتيقـظت فيه األ عـلى الثورة الـصنـاعية
وكـتب مـسرحـيته بـالرمـز ليـب أن احلـقيـقة
ال تبدو فى صورتها الصادقة إال فى أعماق
األشــيــاء ويــتـم الــكــشف عن هــذه األعــمــاق
بـالــرمـز واإليـحــاء والـتـلــمـيح ولـيـس بـاجلـهـر
والــتــصــريح "ألنـهــا عــوامل خالقــة فى نــظـر
ـتــفـرج أو " ولـيـس لـتــعـويــد ذهن ا الــرمـزيــ
الــقــار الــبالدة واالتــكـال عــلى غــيــره. وقـد
جـمع إبـسن فى شـخـصـيـته فـكـرة االغـتـراب
والـغـربـة مــعًـا ألنه عـاش حـالـة تـمـرد ثـقـافى
مفارق لبـيئته وعصره حيث جاب الكثير من
ــنــاطق فى رحــلـة غــربــة طـويــلـة الــبــلـدان وا
اخـتـلط فيـهـا الواقع بـاخلـيال بـحـثًا عن ذاته
أو بـحــثًــا عن هــويـته الــواقــعـيــة حــيث عـاش
صر ثـقافات أجنـبية مغـايرة انتهت بـزيارته 
ستشفى األمراض مرورًا بليـبيا واحتجازه 
النـفـسيـة بـالعـبـاسيـة; تـلك الزيـارة الـتى كان
لـهـا األثـر الـكـبـيـر فى رحـلـة بـيـرجـيـنت بـطل
ـثـابـة الـشـخـصـيـة مـسـرحـيـته والـتى كـانت 
الــقــنــاع الـتى حــمــلت عــلى عـاتــقــهـا مــعــرفـة

ؤلف وثقافته وآراءه. ا
ــــســـرحى بـ "بــــاهى" هـــذا يــــبـــدأ الــــعـــرض ا
ــاجن الــذى يـقــوم بــأفـعــال تــديـنه الـكــاذب ا
مــجــتـمــعــيًـا فـى اجملـتــمع الــذى يــعـيـش فـيه
فــالــكل يــكــرهه حــتى أمه تــرفــضـه مــعــنــويًـا
بـأغنيـة "كداب" والتى تـؤكد هـذه الشخـصية
الـتمـلكـيـة منـذ البـدايـة فهـو شخص مـوهوم
مــتـمــحــور حــول ذاته لـيـس فى داخــله سـوى
نـفــسه بـاعـتـقــاده بـأنه حـزمـة من الــعـبـقـريـة
والـنـبوغ لـيس له مـثـيل وأنه سـيصـبح مـلـكًا
لـألرض وتمرده عـلى مجتـمعه وعـدم توافقه
مـعه نـرى ذلك واضـحًـا مـنذ الـبـدايـة مرورًا
بــزفــاف "شـيــحــة األهـطـل" الـذى يــســتـنــجـد
بــالــكـل لــيـجــد مـن يــســاعـده لــلــدخــول عــلى
عـروسـه الـتى تـرفـضـه فـيـسـتــجـيب له بـاهى
ويـدخل إلـيـهـا لـيـخـطـفـهـا ويـهـرب بـهـا لـيـنـال
غرضه منهـا ويتركها تعود إلـى القرية لتقتل
عـلى أيـدى أهل الـقـريـة بـعـد أن أحلقـت بهم
العـار ويبـحثـون عنه لالنـتقـام فيـهرب باهى
ويـنتقل ألكـثر من مكـان ليحـقق حلمه فى أن
يــصـبح مـلــكًـا لألرض فــتـظــهـر له ابــنـة مـلك
اجلـان والـتى يـقــوم بـتـقـبـيـلـهــا فـيـتم اقـتـيـاده
ــقـابـلــة مـلـكًــا اجلـان نـتــيـجـة ـمـلــكـة اجلـان 
لـفــعـلــته مع ابــنـة مــلك اجلـان والــتى تـتــمـنى
الــزواج بــبــاهـى فــيــعــرض مـــلك اجلن عــلى
مـلكة مـلكـة ثم باقـى ا باهى ابـنته ونـصف ا
ـات مــلك اجلن ويـحـاول الــتـأكـد من بــعـد 
جـــديــة بــاهـى بــعــمل اخـــتــبــار له لـــيــأكل من
الـقطـعـة الـذهبـيـة وتركـيب ذيل لـيـصـبح مثل
اجلـن وأن يـخـرم عـيـنه الـيـسـرى لـيـرى كـمـا
يــروان ويــرفـض بــاهى خــرم عــيــنه ويــهــرب
مـنـهم ليـجـلس وحيـدًا ينـاجى نـفسه ويـناجى
أمه وكـأنه تأكـيد عـلى ثـيمـة بـحث باهى عن
نــــفـــسه وذاته. تـــظـــهـــر له شـــخـــصـــيـــة "روح
احلـيـاة" والتـى قابـلهـا فى فـرح شيـحـة والتى
ــجــرد رؤيــته وهى شــخــصــيـة ارتــبــطت به 
ـمـكـن أن تـمـثل حتـمل اخلــيـر واحلب ومـن ا
وجه الـعـمـلـة اآلخـر لـشـخـصـيـة بـاهى يـتـأكد
ـجـمـوعـة األغـانى الـتى تـؤديـهـا والتى ذلك 
تـــدعــوه لـــلــعـــودة لــتـــتــوالـى رحــلـــة بــاهى فى
الهروب وبـحثه عن ذاته فيركب البحر ألحد
األمـــاكن لــــيـــجـــتــــمع حـــولـه مـــجـــمــــوعـــة من
ـستفيـدين يسكرونـه ويقيدونه لـيسرقوا ما ا

معه من ثروة جمعها أثناء رحلته. 
تـتــوالى األحــداث ويـبــدأ بـاهـى فى الـتــحـول
الــفـعـلى ويــرتـاد أمـاكن لم يــكن قـد رآهـا من
نـشد ـولد ومـا به من مظـاهر كـا قبل مـثل ا
ـنشـد والتى تـؤكد وراقص التـنـورة وكلـمات ا
أيضًا شـخصية باهى من خالل التنويع على

أحمد إبراهيم يغنى فى يوم فى شهر سبعة 
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فى يوم .. فى شهر.. سبعة
على مسرح البالون 

في إمـــكــانـــيــة تـــوزيع مــصـــادرهــا وجـــعــلـــهــا
عـنـصرًا أسـاسًـا في الـتـعبـيـر الـدرامي ح
ال يـقتصـر اخملرج في قـراءته على تـوظيـفها
دالليًا وجماليًا على حالة جزئية من الوجود
ـمـتـد في فــقط بل عـلى شـمـولـيـة الـوجـود ا
ـسرحـي بـصـيـاغة الـواقـع الـزمـني لـلـعـرض ا
صــور درامــيـة تــشــكـيــلــيـة مــرافــقـة لــلــحـدث
واحلــــركــــة إذ عـــــدا عن جتـــــســــيــــد الــــرؤى
تطورة والتصورات أسـهمت تقنية اإلضاءة ا
أيـضًـا في تـنـاسق األلـوان وتـنـاسب األبـعاد
ــكـــان وخـــلق الـــظـل وتــشـــكـــيل وحتـــديـــد ا
ـطـلـقـة وبـ الـضـوء ــسـاحـة بـ الـعـتـمـة ا ا
ـناسبـة للمـشهد ـناخات ا الـساطع وخلق ا
والــتـركــيـز عــلى حــدث مـعــ وعـلى حتــديـد
زمــــانـه وعـــــلى الـــــتــــنـــــاغـم بــــ األســـــلــــوب
ـــوضــوع واإليـــقـــاع والــشـــكل وأيـــضًــا في وا
الــبـنـيـة اإلبـداعــيـة من خالل مـا يـودّ اخملـرج
تــمــريـره بــرسم صــورة مــرئـيــة لــهـا دالالتــهـا
الـتـعـبـيـرية تـصبّ فـي عـمق الـنص وجـوهره
سرحي ُـتلقي إلى صميم اإلجناز ا وتقود ا
مُــبــعــدة إيـاه عن الــغــوص في عــالم الــتـأويل
الال متنـاهي وليس عن عالم اخليـال السمة
ــســرح حـــيث الــفــضــاء الــذي الـــبــارزة في ا
ـمثل فـضاء يـجتـمع فيـه اخليال يوجـد فيه ا

والواقع في فضاء موجود.
إن هـذا الـتـناقض الـنـوعي يـجعل من الـفـضاء
ـكـان األكــثـر عـمـًقــا لـلـداللـة عـلى ــسـرحي ا ا
ــســرحي ألن ـــزدوجــة لــلــمــكــان ا الــصــورة ا
ـكـان الذي يـنـجـذب نـحوه اخلـيـال هـو الذي ا
ــكن أن يــبــقى مــكــاًنــا بــأبـعــاد هــنــدســيـة ال 
ـــكـــان ـــوجـــود فـي هـــذا ا ـــمـــثـل ا فـــقط فــــا
والـبــعـيـد فـي مـكـان آخـر وزمــان آخـر. حـيث
يـعـيش الـقـصـة الـتي يـحكـيـهـا يـخـلق ازدواًجا
ُـتلقي مـزدوًجا بـدوره أيًضـا وال يعود يـجعل ا
ـسـرحي هـنــا يـعـد فـضــاء جـمـالـًيـا الـفـضــاء ا
ا فـضاء داللًيا بنـقطة التالقي ب فقط وإ

اإلمكانيات تُـسهم التكنولـوجيا في التوظيف
الـــداللي واجلــمــالي لـــلــمــوســيــقى واإلضــاءة
بـشـكـل فـاعل في قـراءة اخملـرج وخـصـوصًـا
ـلك حـسّـاً تشـكيـلـيًا يـتـرجمه اخملـرج الذي 
بـدعة ـوسيـقى ا في تلـوين الفـضاء بـصور ا
ُـتـحركـة جاعالً مـنهـا مُعـادالً تعـبيـريّاً في وا
ـكـان والـزمـان ومـعـادالً األســلـوب والـلـغـة وا
ــــوقـف الــــدرامـي كــــمـــــا فــــعل مـــــؤثّــــرًا فـي ا
"بـــريـــخت" عـــنـــدمـــا أراد أن يـــحـــقق تـــأثـــيــر
ؤلف: الـتعبـير في حلظـات معيـنة عمل مع ا
"كورت فايل" لـلتوصل إلى نوعـية خاصة من
ـوسـيـقى اآللــيـة بُـغـيـة الـتــرجـمـة الـعـضـويـة ا
سـرحي ما ُتـلـقي وتذوقه لـلعـرض ا لفـهم ا
ـسـتـخـدمـة يـعـنـي أن وسـائل الـتـكـنـولــوجـيـا ا
شــكّـلـت إسـهــامًــا لـلــتــعـبــيــر ولم تـعــد مــجـرد
ا وسـيلة حتـمل توظـيفًا زخـرفة دراميـة وإ
داللـيّاً مـبـنيّـاً على آلـيّـة تتـفق مع بـنيـة النص
وأدلته وبنـية العرض وآليـته بحيث ال تبدو
ا حتمل ب وسيقى جميلة بظاهرها وإ ا
طيّـاتـها مـضـمونًـا وسيـاقًـا فكـريًـا يتـجلّى في
مـــوســـيــــقى حتـــمل الـــعــــديـــد من الـــوظـــائف
الـسـيـكـولـوجـيـة واالجـتمـاعـيـة مـثل: الـتـعـبـير
االنــفـعـالي والـعــقـلي والـتـعــبـيـر عن األفـكـار
وجتــسـيــدهـا والــتـواصل بــنـقل االنــفـعـاالت
ــوّهـا وتــرجــمـة الــوظــائف الــنــفــســيــة في 
وبـنـائـهـا وتـشـكـيـلـهـا لـذروة االنـفـعـال وقـمـة
التعبـير وأيضًا في الهـبوط من القمة وفي
الـراحــة واالسـتـمـتـاع اجلــمـالي وهـنـا سـؤال
ُـخـرج أن يـجسّـد ويـعـبر كن  يـطـرح: كيـف 
عن كل هذه الوظـائف لوال مكثّـفات الصوت
الــتي تــوفــرهـا الــتــكـنــولــوجــيـا بــهــدف تـوزيع
ــســـرح ونـــشــر ـــوســيـــقى عـــلى خـــشـــبـــة ا ا
سحرها ومـذاقها في الفـراغ الدرامي تمامًا
كـالـكـهـربـاء الـتي أسـهـمت إلـى حد كـبـيـر في
تـــــغــــيـــــيــــر جـــــذري في اإلضـــــاءة لـــــيس في
ا سـرحي فـقط وإ أسلـوبـها في الـعـرض ا

فـي ضـوء مــا اسـتـحــدث من مــعـارف عـرف
اإلنسان أن الـكون مُنـفتح وال نهائي وأن كل
شـىء يـــتــغـــيـــر الـــعــمـــارة واآلداب الـــعـــلــوم
الـطـبـيـعـيـة والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة االقـتـصاد
والــفن ونــحن نــعــيش الــيــوم وفــقًــا ألحـداث
صــوّرت ومـازالت تــصـوّر لـنــا الـكــيـفــيـة الـتي
يـعـمل بـهـا هـذا الـكـون وال بـد أن تـؤثـر هذه
الــنـظـرة فـي سـلـوكــنـا وأفــكـارنــا في احلـيـاة
تـمــامًـا كــمـا أثـرت فـي أولـئك الــذين عـاشـوا
ـاضي وتـرانـا مــثل من سـبـقـونـا مـعــهـا في ا
ـفاهـيم التي ال تـتالءم مع نـظرتـنا نُسـقط ا
كـن أن تكون في رأينا خـطأ أو شيئًا ألنها 
عـفـا عـلــيه الـزمن فـالـتــغـيـرات الـتي طـرأت
عــلى أفــكــار الـبــشــر تــولّـدت عــنــهــا عـادات
وأعـراف وأسالـيب تفـكيـر جديدة بـقيت مع
الــزمن لـتــشـكّل عــنـاصــر رئـيــسـيــة من بــنـيـة
احلـيـاة احلديـثـة حـيث أصـبـحـنـا نعـيش في
زمـن يبـلغ فـيه مـعـدل الـتـغيـيـر درجـة عـالـية
األمـر الذي يجـعلـنا نقـرّ بأن كل جـديد ليس
ــا إلى تــطــويـر وجتــديـد مــآله إلى زوال وإ
وهذا اجلديد يـتمثل في وسائل التكنولوجيا
ُواكب بدوره الـناجتة عـن التطويـر الفكـري ا
ـــســرح  –وعـــلى مـــرّ لـــتـــطـــويـــر الـــزمـن فـــا
الـعصور - مـنذ نـشأته إلى يـومنـا هذا كانت
الـتـكـنـولـوجـيـا ومـازالت مـحـطّ جـدل ومـحور
نــقـاش حـادّ فـي جـدوى أهـمــيـة الـدور الـذي

سرحي. تلعبه في العرض ا
سرح لقد أسهـمت التكنولوجـيا في أجهزة ا
ُبدع أن وتـقنيـاته وأتاحت اجملـال للمـخرج ا
يـــتـــعـــامل مع عـــنـــاصـــر ومـــفـــردات اإلخــراج
بـطـريــقـة مـتــكـامـلــة غـيـر جتــزيـئـيــة كـمـا في
الـسـابق وبوحـدات دالليـة وجـمالـية مُـتصـلة
بعضهـا ببعض مع ترابط جدليّ فيـما بينها
مُـــدركــا أن االســـتـــخـــدام اخلــاطـئ لــوســـائل
الـتكـنـولوجـيـا احلديـثـة والسـعي من خاللـها
وراء اإلبـــهـــار جملــرد الـــتـــجــريب والـــتـــغــريب
فـقـط يـخــلق بـالــتـأكــيـد فــجـوة مــا بـ رؤى
ُـتــلــقي أيًــا كـانت درجــة ثــقـافــته. فــاخملـرج ا
الــــذي يــــعـي أهـــمــــيــــة الــــتــــوظــــيف الــــداللي
واجلـمالي للـتكنـولوجيـا في قراءته هو ذلك
ــــلـك أدوات إبــــداعـــــيـــــة بــــصـــــريــــة الـــــذي 
وتشكيـلية للخطّ والـلون والضوء واحلركة
والــكـتـلـة والـفـراغ والـصـوت داخل الـفـضـاء
الــدرامـي وهــو أيـضــا ذلـك الــذي يـدرك أن
ُـتـلـقي الـكـلـمــات اجملـردة وحـدهـا ال تـكـفي ا
ـسرحي وتـمـكنه من فـي معـايـشته الـعـرض ا
ـكـان; إال إذا رسم له اإلحـسـاس بـالـزمان وا
ـرئـيــة والـسـمــعـيـة اخملـرج أبـعــاد الـفـضــاء ا
لـتمكـينه من الدخـول في جدل ذهني نـتيجة
مـختلف الـترتيـبات الـداللية الـتي تُسهم في
ترجمتهـا وسائل التكنولوجيا احلديثة فقط
ـنــصـة الـدوّارة ورفع األشـيـاء فــبـعـيـدا عن ا
وإنـزالهـا وحـركة الـسـتارة اخلـلـفيـة وحـركة
ــــنــــصــــة وغــــيــــرهــــا كــــثــــيــــر من أرضــــيــــة ا

 الصورة
رئية ا
 هى األداة
التى يسافر
عبرها
تلقى ا

 التكنولوجيا
لم تعد
مجرد
زخرفة
درامية 

رئية ب اخليال والصورة ا

التكنولوجيا
 وسيلة وليست غاية

رئية  التكنولوجيا تسهم فى تعميق الصورة ا

ـســرحي حـ الــفــضـاء الــدرامي والـفــضــاء ا
يــــتـــشـــكل فـــضـــاء دّاالً من مـــجـــمل مـــفـــردات
الــــعـــرض يــــشــــّكل بــــدوره عالمــــة أســـاســــيـــة
ُـتلقي من خاللهـا ُممارسة الـعملية يـستطيع ا
اإلرجـــاعــيـــة الــتي تـــتــيـح له عــلـى مــدى زمن
ـوجـودة الـعـرض أن يـتــعـرف عـلى الـعـنـاصـر ا
ـسـرحي ويـرجـعـها إلـى الواقع في الـفـضـاء ا
فردات التي تكّون منها الذي يعيـشه بفضل ا
هـذا الفـضـاء سمـعـًيا ومـرئـًيـا وأعطـته إيـقاع
احلـدث وأّكـدت لـه درامـّيـة الــرؤيـة والـدرامـا
ــثــلث الــدرامي ــتــمــثــلــة بــأضـالع ا احلـــّيــة ا
ــمـثل ولـيس ــكـان والـزمـان وا ُـتــمـثل في: ا ا
ــمــثل وحــده في هـذا اإلطــار هــنـاك رأي لـ ا
ـمــثل وحـده ال "فــيـكــتـور هــوجـو" يــقـول: "إن ا
ُتـلقي كن له أن يـحـفر في ذاكـرة وُمخـيلـة ا
ـكان ـثـلـهـا إذا ما جتـّسـدت بـا الـوقائـع التي 
والــبـيـئـة الــتي حـصـلت فـيــهـمـا وكـذلك أشـار
"فــولــتــيــر" بـــقــوله: "إن مــا تــســمــعه األذن في
ـسرحي يـجب أن تراه الـع أيـًضا الـعرض ا
وقـول آخـر: "إن جـمـال العـمل الـفـني ال يـكمن
في جـــمـــال مـــوضـــوعـه فـــقط بل في جـــمـــال

وضوع". التعبير عن هذا ا
هــذه اآلراء وغـيــرهـا جتـرّنــا إلى الــقـول بـأن
ــرئـــيـــة هي األداة الـــتي يـــســـافــر الـــصـــورة ا
ُـتلـقي لـتفـعـيل عـامل اخليـال عـنده عـبرهـا ا
بـوساطـة اجلمـاليـات احلسـيّة الـتي يـجنـيها
مـن األصـــــوات واأللــــــوان واجلـــــمــــــالـــــيـــــات
الـتـشـكـيـليـة الـنـاجتـة عن اإليـقـاعـات والـكتل
والـفــراغـات والـتــركـيـبــات وأيـضًـا بــواسـطـة
ــعــاني ــتـــعــلــقــة بــا ُ اجلـــمــالــيــات الــرمــزيــة ا

سرحي. وجودة في بيئة الفضاء ا ا
ـكن هــذه اجلـمـالـيــات الـدالّـة بـأكـمــلـهـا ال 
لــلـمُــتـلــقي تـلــقّـفــهـا لــوال مـراعــاة اخملـرج في
ــــعــــطــــيـــات الــــعــــصــــر الـــتــــقــــنــــيـــة قــــراءته مُ
والـــتــكـــنـــولـــوجـــيّـــة وتــرجـــمـــته مـن خاللـــهــا
ـــكـــاشـــفــة وعـــرض الـــواقع الـــشـــفـــافـــيـــة وا
ـشـاهـد مـشـاهدًا والـوقـائـع بـحـيث ال يـعـود ا
فــحــسب ولــكــنه يــغـدو مــشــاركًــا في الــفـعل
ــسـرحي قــادرًا عـلى نــسج عالقـة حــيـويـة ا

مثل. بينه وب ا
ـرجـو من اسـتـخـدام التـكـنـولـوجـيا إن الـهـدف ا
يجب أال يتحـول مساره غاية لـتشويش األفكار
ــســـرحي والـــرؤى الــتـي يــحـــمـــلـــهــا الـــعـــرض ا
الــهـادف بـتــحـويــله إلى آلـيــة مـعـّلــبـة بــتـوظـيف
ؤثرات الـصوتية رئـية وا مـبالغ فيه األجـهزة ا
دون دراستـها وفـهم مـدى تأثـيرهـا السـلبي في
عـمـلـيـة التـواصل بـل وسيـلـة لـلـتـلـقّي اإليـجابي
ضمـون آخذين بع في األسلوب والـشكل وا
االعـتبار أن التـكنولوجيـا حتّققت لتـكون وسيلة

وليست غاية.

 التكنولوجيا
تسهم 

فى التوظيف
الداللى
لإلضاءة

سرح بحث  إلقاؤه في مهرجان ا
 األردني "الرابع عشر" 2007
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سرحي جريدة كل ا

17  من ديسمبر   2007 العدد 23
> مـجـمـوعـة الـنـقـد الـداخلى أو الـضـمـنى أو الـنـقـد من داخل الـنص وهى الـتى تـصـر عـلى دراسـة الـعمل
وهـا الداخلى بـأى حياة أو الـفنى من داخـله فقط بـوصفه وحدة مـقفـلة على ذاتـها وال عالقـة لقوانـ 

وضوعى والشكليون. ظروف خارجية ومن هذه اجملموعة مدارس النقد ا

> الـبـنـاء الدرامى أو األدبـى - بصـفـة عامـة - هـو عـملـيـة ديـنامـيـكيـة.. إنه لـيس مـجرد
ـا هـو عـبارة عـن شبـكـة الـعالقـات الـتى تـنـتظم الـنـسق الـذى يـربط األجـزاء فى كل وإ

فردات واألجزاء ويتغير تكوينها باستمرار. فيها ا

"بتلومونى ليه"..
 الدمية تتماهى مع البشر 

¢ùfƒj ∫Éªc .O
> توفى الفنان العراقى راسم اجلميلى بالعاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز الـ  69عامًا.

 أحمد حالوة مع عرائسه التى تماهت مع البشر

مالبس بــشـريـة تــدلل عـلى أنه عــبـده بـطل
الــــعـــرض ويــــضــــغط عــــيه ويــــطــــأه الالعب
بـــقــدمه لــلــتـــعــبــيــر عن مـــعــانــاته أو الــقــواد
الــبــشــرى الــذي يــحـرك الــراقــصــة الــغــانــيـة

اللعوب.
جنــحت ســيــنــوغـرافــيــا الـعــرض في ابــتــكـار
ـكـانى نـظرا وجتـسيـد الـفـضـاء الزمـانى وا
ـا حـوته من ديـكـورات دالـة معـبـأة بـالدالت
والـرمـوز مـن غـيـر تـعـقـيـد بـخـلـفـيـة لـشـمس
ــة مـثـل الـقــلــعـة الــقـاهــرة ومــبــانـيــهــا الـقــد
ــتــنـوعــة بـتــيــمـاتــهـا ــآذن مع الــزخـارف ا وا
ـقدمـة على الشـعـبيـة مسـتـخدمـا جنـاحي ا
ـــيــــنـــا ويـــســــارا الحـــتـــواء هـــيــــئـــة قـــوســــ 
شاهـد قلبا وعـقال وفكرا لـتجعـله يتوحد ا
مع األحـداث في حـميـمـيـة متـفـردة فـتـبعث
فــيه االهـتـمـام والــتـوتـر والـتـشــويق والـرغـبـة
في مـــتـــابـــعـــة الـــعـــرض بـــشـــغف ودون مـــلل
ويـــصــــدق كل مـــايـــدور مـن حـــوله مــــتـــقـــبال
تـفــاعل الــعـرائس والــبــشـر في الــعـرض مع
ــــســـرحـــيــــة من خالل 13 تـــنــــوع الـــصـــورة ا
(لـــوحـــة) مـــشــــهـــدا مـــتـــغــــيـــرة الـــديـــكـــورات
واليـتـكـرر ظهـور  الـديـكور مـرة أخـرى سوى
الــغـرفــة فـوق الــسـطــوح وكـوبــري احلـسـ

ـا عــارضــا أيـضــا حلــارة شق الــثـعــبــان قــد
وحديثا مع التركيـز على مشهد بعينه عند
ا أتـاح  لـلمـخـرج سهـولـة التـنقل التـكـرار 
ـكان بـاحلـدث بحـرفـية فـنـية ب الـزمـان وا
عـالـيـة وثـراءهـا الـلــوني واإليـحـائى الـفـاعل
ــــعـــبـق درامـــيــــا مع حــــرفـــيــــة اخلـــروج من ا
ـشهد بديـكوراته إلى مشهـد آخر والعودة ا
فــيـمــا بــعـد لــلـمــشـهــد ذاته مع مــا تــقـتــضـيه
اً.. فى وقت األحداث شق الـثـعبـان.. قـد
ــقــهى عـلى ــصـر وا االحـتـالل اإلجنـلــيـزي 
الــيــمـ والــوكــالــة الـتــجــاريـة عــلى الــيــسـار
ـــتالصـــقــة واحلـــارة الـــضــيـــقــة والـــبـــيــوت ا
ـشربـيـات بألـوانـها الـداكـنـة والشـبـابيك بـا
ـقـاطع الـديـكـورية ـتالصـقـة بـاسـتخـدام ا ا
الـرأسيـة عـلى مـستـويـات فيـه تتـابع الـرؤية
بـوعى وإدراك لـلـمنـظـور الـهـندسـى للـمـنـظر
ـتــسـعـة عـنــد مـدخـلـهـا ــسـرحى احلـارة ا ا
والـتى يـقل اتـسـاعـهـا كـلـمـا نـظـرنـا لـلـداخل
.. في الـقـرن "غـرزة" حتت كــوبـرى احلـســ
 21 بالرصيف والـشارع الضيق الذي تمر
منه الـسيـارات (عرائس) ثم  الـتركـيز على
جـــــانب مـن الــــشـق الــــقـــــد  حتت شـــــبــــاك
زبـيدة حـجـرة عـبـد الله فـوق سـطـوح مـنزل
راكـب وشط النـيل شرفة بالـشق حديـثا ا
وسـور الـقـصر مـقـر احلـزب اجلديـد مـكان
. مــنــعــزل (خـــرابــة) حتت كــوبــرى احلــســ
ــونــتـاج ــشــاهــد بــتــقــنــيــة ا واالنــتــقــال بــ ا
الـسـيـنـمـائي في سالسـة وسـرعـة وحـرفـيـة
ومـشـاهــد الـفالش بــاك (االسـتــرجـاع) إمـا
ـــشــهـــد في اخلــلـــفــيـــة مع وجــود بـــتــغــيـــيــر ا
الـبـطل أو بـتـغـيـيـر اإلضـاءة أو بـأغـنـيـة أو
بانتقال األداء التـمثيلى على اجلناح األيسر
ـــيـــنـــهــا حـــيث تـــوجــد ـــســرح أو ـــقــدمـــة ا
ــــوســـــيـــــقـــــيـــــة والـــــكـــــورال أمــــا الـــــفـــــرقـــــة ا
ستمدة من مفردات إكسسوارات العـرض ا
البـيئـة الـشعـبيـة وأدواتهـا الـهون الـشيـشة
ـــقــــهى الـــســــبَـت الـــصــــفــــيــــحـــة كــــراسـى ا
ـــبــخـــرة قــربــة الـــســقــا األبـــاريق احلــلل ا
واإلضـاءة واكـبت مـشـاهـد الـعـرض مـتـنـوعـة
الــــلــــون والــــشـــدة مـن مــــخـــتــــلف تــــقــــنــــيـــات
ـبـاشـر ومن ــبـاشـر وغـيـر ا اسـتـخـدامـهـا ا
أعـلى ألسفل وتوزيـعها حـسب بؤرة أحداث
كل مشهد طبـقا للضرورة الدرامية األزياء
تنـاسبـة وكل شخصـية سـواء من العرائس ا
أو الـــبــشـــر وانـــســجـــامــهـــا مع مالبـس بــاقى
ــشــتــركــ في الـــعــرض وخــاصــة مالبس ا
عــبــده جـاكــيـت كـاكـى قــد عـلــيـه سـدادات
ياه الـغازيـة من مخـتلف األنواع زجاجـات ا
ـسـكـا بــخـيـزرانـة في يـده صـافـرته بــيـده 
ن مـثل مـجـاذيب حى احلـسـ أو بـعض 
ة وقد ذهب يجوبون شوارع الـقاهرة القد
عـــقــــلـــهم مـع تـــنــــوع رائع وثــــراء فى عـــرض
الـــــشـــــخــــصـــــيــــات الـــــشــــيـــــوخ أهل الـــــريف

همش من أوالد البلد. الراقصة ا

وفى هــــذا الـــــعــــرض الــــتـــــجــــريــــبـى ابــــتــــكــــر
شــخــصـــيــة دمــيــة احلـــمــار (حــمــار حالوة)
ــقــهــور من والدته والــتى تــرمــز لـــلــمــواطن ا
ـــمـــاته  لـــيـــتـــضـــاف إلى قـــائـــمـــة احلـــمـــيــر
ـــوروث ــــشـــهـــورة في ا الـــفــــاعـــلـــة درامـــيـــا ا
ه وحـــديـــثه (حـــمـــار احلــكـــيم الــعـــربي قـــد
وحمـار جحـا) ولقـد مزج أحمـد حالوة ب
الــعـــرائس بـــكل أشــكـــالــهـــا فــانــصـــهــرت في
تـأججة بتـقنية فنـية عالية بوتقته الـفنية ا
ــتـفــرج يــقـبــلـهــا كــأحـد األشــخـاص جـعــلت ا
ـــشــاركـــ في الـــعــرض وتــارة الــفـــعــلـــيــ ا
الالعب يـحرك الـعروسة الـتى تؤدى الدور
وتــــــارة يــــــؤدى دورا مــــــشــــــابـــــــهــــــا مع فــــــروق
(اجلـــنــدى اإلجنـــلـــيـــزى الــدمـــيـــة واجلـــنــدى
اإلجنــلــيــزى الــبـــشــرى وتــارة يــرمــز لــلــقــهــر
الـشـديـد عنـد حتـريك احلـمار الـذى يـرتدى

الـعــجـائـز الالتي احــتـرفن اخلـروج لــلـنـافـذة
لـرؤية مـايـحدث فـى الشـارع بـنـظرة فـوقـية
ولـرئيـس احلزب أيـضـا الذى اليـدرى بـأحد
ويـتــكـلم مـن شـرفــة قـصــره مع أداء احلـوار
ـــســرح بــأداء مــبــاشــر دون واألغــانى عــلى ا
ــزج بـــ مــســـرح الـــعــرائس تـــســجـــيل مـع ا

وخيال الظل.
 وقــد اســتــخـدم خــيــال الــظل أحــمـد حالوة
فـى عـــــــرض "بــــــتـــــــلـــــــومــــــونـى لـــــــيه" كـــــــرمــــــز
ونولـوجاته (أحـاديثه الذاتـية) في  مـناجاة
حـبــيـبــته الــتى فـقــدهـا وتــعـيـش في ذاكـرته
مـفـضـلــة عـلـيه احلالق وهــو مـاسح أحـذيـة
بـسيط رقـيق احلال فـكـان استـخدام خـيال
الـظل جتسيمـا وجتسيدا حلـواراته الذاتية
ومــــــكـــــــامن األلـم فـى ذكــــــريـــــــاته وخـالصــــــة

مشاعره.

وخـروجـهـا طـبـقــا لـلـمـشـاهـد الـتي تـتـطـلـبـهـا
الـتـمـثــيـلـيـة وقــد يـتم تـشـغــيل الـعـرائس عن
طـــريـق إدخـــال أصــــابع الــــيـــد أو الــــكف في
قـفازات تسمى بـالعرائس القـفازية أو يتم
حتريـكها عن طريق قـضبان حديـدية رفيعة
أو خـشـبـيـة ولكـن في مسـرحـيـة "بـتـلـوموني
ليه" استخـدم أحمد حالوة كل تلك األنواع
قـهورين وكـانت العـرائس مـثل أوالد البـلـد ا
ـهمـشـ (الـعـرائس التـى حتركـهـا خـيوط) ا
أو اجلـندي اإلجنـلـيزي الـذى يـحركه جـندى
آخــــر بــــشــــرى بـــنــــفس الــــزى ألنه مــــفــــقـــود
اإلرادة حـــ يــــســــاق إلى احلــــرب أويـــحــــتل
وذج احلـمار الـدمية بالدا أخـرى أو في 
أو الــبــطـل الــدمــيــة والــتى تــتــمــاثل مع بــطل
ــلـــبس وحـــتى الـــنــظـــارة أمــا الـــعــرض فـي ا
العـرائس القـفازيـة فقد اسـتخـدمت للـنسوة

ـسـرح الـطـلـيـعة علـى قاعـة زكى طـلـيـمـات 
ــســرحــيــة الـتــجــريــبــيـة بــالــقــاهــرة تـعــرض ا
الـكــومــيـديــة الــغـنــائــيــة "بـتــلــومـونى لــيه" من
تــألـــيف وإخــراج وبـــطــولـــة د. أحــمــد حالوة
(عــبــده الــغــلــبـــان) فــاطــمــة مــحــمــد عــلى (
زبـيــدة احلـبـيـبــة واالبـنـة) أحالم اجلــريـتـلى
(الــزوجــة) مع مــشــاركــة بــالــتــمــثــيل ولــعب
بالعرائس: محـمد حافظ حسام عبد الله
أحمد إبـراهيم سـيد رستـم محمـود سيد
نـــشـــوى إســمـــاعــيـل مــحـــمــد لـــبـــيب عــادل
عـــثـــمـــان نــــهـــاد نـــايل هـــشــــام عـــلى عـــبـــد
احلـــمـــيـــد حـــســـنى رفـــعت ريـــان تـــصـــمـــيم
عــرائـس الــقــفــاز ســهــام مــيـــخــائــيل ونــحت
ــاريـونـيت رجــال (أحـمـد حالوة) عـرائس ا
) تــــنـــفـــيــــذ مالبس ونــــســـاء (مـــحــــمـــد أمـــ
الـعـرائس روحـيـة بـدر ومــيـكـانـيـزم عـرائس
يــوسف رجـب وتــصــمـيـم الــديــكــور واألزيـاء
البـشرى د. مـحمـود سـامى أشـعار مـحـمود

جمعة وأحلان محمد عزت.
يــــــدور زمن أحــــــداث الــــــعـــــرض مــــــنــــــذ أيـــــام
صـر وحتى اآلن حول االحـتالل اإلجنليـزي 
ــعــانـاتــهـا حـيــاة "عــبـده الــغــلـبــان اجملـذوب" 
وإحــبـــاطــاتــهــا مــنــذ والدتـه مــرورا بــفــقــدانه
حـبـيبـته وانكـسـار احللم  والـتـفكك الـعربى
ــشـوه ــشــوش الــفــاقــد االنــتــمــاء ا واإلعالم ا
المح وضـــيـــاع أبـــنـــائـه ضـــحـــيــة الـــهـــويـــة وا
اإلدمــــان وابــــنــــته احلــــاصـــلــــة عــــلى شــــهـــادة
ساعدة جامعية وعمـلها في محل منذ أيام 
أبــيــهـا الــفـقــيــر وزواجـهــا الـعــرفي من الــولـد
ـدلل ابن رئـيس حــزب األمل وحـمـلـهـا مـنه ا
دون عــــلم والـــدهــــا وعـــدم الـــزواج الــــرســـمى
الــشـــرعى مـــنــهـــا فــتـــســلـــيــته ومـــتــعـــته الـــلــهــو
بـالـبـنـات ومـطـاردة الـشــرطـة لـعـبـده الـغـلـبـان
مـتـهـمـة إيـاه بـقـتل رئـيس احلـزب فانـتـهى به
األمــر مــجــذوبــا هــائــمــا في الــشــوارع مـرددا
جـــنـــرال.. بـــكـــبـــاشي.. شـــاويش.. كـــله مـــنه..
عبده الغلبان وهى مـسرحية تنتمي للكباريه
الـسيـاسى معـبأة بـالدالالت والـرموز وتـفتح
الباب على مصراعيه للتأويل كما كان يفعل
مـــؤدو خـــيــــال الـــظل واألراجـــوزات وأربـــاب

األدب الشعبى.
ــاريــونـيت) تــصـنع  في مــسـرح الــعـرائس (ا
الـدمى غـالـبـا عـلى شـكل بـشـرى أو حيـوانى
عـلى أن يـتـالءم حـجم الــعـروسـة أو الــدمـيـة
ـوظــفـة عـلـيه وتـتـحـرك ـسـرح ا مع حـجم ا
ــفـصـلـيــة بـواسـطـة أسالك أو تـلك الـدمى ا
خـيوط يجـذب الالعبون أطرافـها من أعلى
ـسـرحـيـة كالمـا اخلـشـبـة ويـسـجل حــوار  ا
ومــؤثـــرات وأغــانى عـــلى أشـــرطــة وحتــرك
الـــــدمى كــــشــــخــــصــــيـــــات ويــــرتب دخــــولــــهــــا

زج  حالوة 
ب العرائس
والتقنيات

الفنية 

سرحي جريدة كل ا
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. سرحى اجلديد "الزائر" للكاتب بول شاؤول وإخراج محمد عبد الدا > فرقة الشمس تستعد حاليًا لتقد عرضها ا

انكسار احللم
والتفكك العربى
أحد مالمح
سرحية  ا

فاطمة محمد على أبدعت غناء وتمثيالً

التجريب يواجه سوق عكاظ
سرحى شهد ا فى ا

ضمون. «2» فقدان واستالب ا
ــتـفـرج رفـضـه لـلـعـروض الـتــجـريـبـيــة بـنـاءً عـلى فـصـنع ا
ثنائية ظاهرها تعـبيرى وحقيقتها خيار وجودى يصدر
ــسـرح تــســيـطــر عـلى ــتـفــرج ألفـكــار عن ا عن انــتــمـاء ا

عقله.
لــقــد ســاهم الـــعــنــصــران الــســابــقـــان فى مــحــاولــة دمج
سـرحية الـتى تسـيطر مـفهـوم التجـريب فى العـكاظيـة ا
ـسـرح بـاإلضافـة إلـى رسم لـوحـة مـعـرفـية عـلى سـوق ا
شــديـدة الــتــنـاسق واالنــســجــام تـســتــدعى الـكــشف عن
منـطلقـاتها لـتوضيح عـدم وجود حضـور فعلى لـلتجريب
ــســرحى ونـــشــوء خــطـــاب مــعــاد ومــضـــاد له. حــتى ال ا
تــتــحــول الـــعــروض الــتــجــريــبــيــة إلـى أثــر مــعــرفى أشــبه
ــعــلــقــة اجلــاهــلـيــة الــتى كــانت تــعــلق وفق بــالــقــصــائـد ا

اعتبارات محددة.
صـرى ظاهريـاً فى ظل ثقـافة اتصـالية تـفرج ا يعـيش ا
ـعـلـومــات ولـكن فى احلـقـيـقـة تــهـيـمن مـعـلـيه ومــجـتـمع ا
بعض اخلـطابـات التـى تفـرض علـيه سلـوكيـات مهـيمـنة
وأذواقــاً مــقــنــنـة بــاعــتــبــارات مــخـتــلــفــة وأدوار مــحـددة
علومات يصبح سلفاً جتعله بدالً من أن يـعيش عصر ا
ـتـفرج ـعلـومـات مـعروفـة مـسبـقـاً  فـهذا ا إناء أو وعـاء 
يـعـيش فى ظل أجـواء كرنـفـالـيـة تسـتـبـد به وتـدمجه فى
عكاظية جديـدة تنطوى على االستعراض واالستهالك
ويـتـحـكم نـظـامـهـا الـقـيـمى فـى تـوحـيـد األذواق وطـريـقة
بدع سـرح. فسـوق عكاظ الـتقـليـدية كـان ا تـعامـله مع ا
بالنسـبة ألفراد مجـتمعه هو الـع السحـرية التى تروج
عبر عن أمجادها. أساطير قبيلته الفخر ببطوالتها ا
ـسـرح أداة تعـبـئة ولـكن الـعكـاظـيـة اجلديـدة جتـعل من ا
وجتــيــيش ومــصــدر إلــهــاب احلـمــاس وفــقــاً العــتــبـارات
ـتـفـرج عكـاظى (أخالقـيـة سـيـاسـيـة ديـنـيـة). فـتـجـعل ا
ـسـرحـية. وتـبـعاً الـطبع يـنـفـعل لتـركـيـبة هـذه الـعروض ا
ـــتــفـــرج نــظـــامــاً مـــعــرفـــيــاً ومـــحــاكـــمــة لــذلـك يــؤسس ا
ــسـرحــيــة من خالل صــيــغـة (مــا كــان أو مـا الــعــروض ا

يجب أن يكون).
ـسرحـى السـائـد يصـنع مـتفـرجاً عـرفى ا هـذا النـظـام ا
ــســرح عـــلى عــنــصــرين: األول يــبـــنى اســتــجــابـــته لــفن ا
انـــفـــعـــالى والـــثـــانى تـــآمـــرى فـــاألول يـــؤســسـه الـــعــرض
التقليدى فيجـعل منه متفرج / ذاكرة يعتمد على مهارة
ـسرحى  وكـذلك الـعـرض ينـطوى الـتـذكر وأن الـنص ا
ط من اإلدراك عـلى نــيـات ومــقـاصـد تــعـبــر عن خـلق 
ــبــدع واجملــتــمع.. هــذه الــنــظـرة يــتـطــابـق فــيه الــنص وا
ـثــابـة تــرديـد لــلـصـوت ـســرحى  الـتــقـلــيـديــة لـلـعــرض ا
الـســائــد فى اجملــتــمع وتــرســيخ لــلـمــعــنى الــواحــد الـذى
هـيمنة. وثمة نـفى جلدلية العرض تفـرضه اخلطابات ا
ـسرحى مع اجملـتمـع ألنهـا تعـتمـد على صـيـغة تـلقـينـية ا
ـتفـرج إلى مسـتودع يـحوى لـلمـعارف الـسائـدة. وحتول ا
ـسرحى إال االقـتبـاسات واالستـشهـادات وما الـعرض ا

وسيلة أو أداة ليكررها مرة أخرى.
أما االسـتجـابة الـثانـية وهى تـآمريـة فتـختص بـالنـظرة
إلى الـعـرض الـتـجـريـبى ذاته وتـضـعه فـى دائـرة االتـهام
والـــتــآمــر عــلى الــثـــقــافــة الــســائــدة ألنـه يــأتى من آخــر
(غـــربـى أو داخـــلى) احملــــمل بـــعـالمـــات خــــبـــيـــثــــة يـــجب
سرحية وجتفيف منابعها حتى ال اقتالعها من بنيتنـا ا
تقوض إحسـاسنا بـالراحة والطـمأنينـة. وال يخفى على
ـتـفـرج الـذى تـبـنى اسـتـجـابـته عـلـى الـتـآمـرية أحـد أن ا
سرحى موازياً للغزو الثقافى ومؤامرة يرى التجريب ا
عـلـيـنــا من اآلخـر ويـبـشـر بــهـجـمـة اسـتــعـمـاريـة جـديـدة
مــهـددة بــنــسف هــويــتــنــا الــثــقــافــيـة. وأن الــتــجــريب فى
النهايـة هو أحد الوسـائل التى يتسـتر بها اآلخـر لغزونا

إبداعياً. 
تفرج عـندما يشاهد إن هذه الـنظرية التآمـرية جتعل ا
عرضاً جتـريبيـاً يقع حتت وطأة غـربة ما يـعرض أمامه
ـقـهـور تسـتـعـصى ذاكـرته ـتـفـرج ا وصـعـوبـته ألن هـذا ا
ـعروض سـتـقـرة عـلى الـتـعـامل مع الـعـرض ويـحـرك ا ا
ــســرح عــقــد الــنــقص فى داخــله أمــامه عــلى خــشــبــة ا
عروض وصـنع معنى لـها النعدام ويخاف من مـجابهـة ا
كفاءته االجتماعية; وبالتالى اإلبداعية خاصة أن هذه
الــعــروض تـــتــطــلب مـــتــفــرجـــاً له الــقــدرة عـــلى أن يــضع
ـتكونـة فى كل حلظـة على محك االخـتبار وأن هويته ا
تفرج عن سـياقه القد ويلتحق بسياق جديد يتخلى ا
أكـــثــر رحـــابــة أو يـــنـــتــقـل من مــوقـع إبــداعـى إلى آخــر.
ـعـاديـة فـتــؤدى الـنـظـرة الــتـآمـريــة إلى انـغالق الـدائــرة ا
لــلــتـجــريب وتـكــتـمـل حـلــقـتــهـا بــوجـود بــنـيــة اجـتــمـاعــيـة
ـا هــو تــقــلــيـدى فــيــتــصــحـر تــرفض اجلــديــد وتــكــرس 
ــــســـرحـى فى أرض تــــعــــيش عــــلى الــــقــــيم الــــتــــجـــريـب ا
تـداولة وتـكون أذواقـاً طاغـية مـركزيـة ونظـاماً قـيمـياً ا
يؤسس أذواقاً عـامة جتـعل األكثريـة ترفض أى مـحاولة

خلروج األقلية عنها.

سـرحية إن سمـة العكـاظية الـتى تسيـطر على الـسوق ا
والـــتى حــاولت مـــســرحــة الـــتــجــريـب لــكى يــتـــمــاشى مع
ــتــفـرج مــنــظــومــة عـمــلــهــا ذات صــلـة وثــيــقــة بـتــكــوين ا
ــســـرحى حــيث ط مـــشــاهــدته لـــلــعــرض ا ــصــرى و ا
ـبـدع - الـبـطل) الـذى يـحـاكى صـورة ـتـفـرج (ا يـنـتـظــر ا
الشاعر اجلاهلى ليعـبر عن أفكاره الثابتة ويغذى قيمه
ـتــفــرج الــعـروض الــتــجـريــبــيـة وذوقه الـســائــد فــوضع ا
مـوضع االتـهـام مـركزاً اتـهـامه فى عـنـصـرين أسـاسـي

وهما:
سرحى.  «1» الغموض الذى يصاحب األداء ا

مشهد من عرض «األلوان السبعة » حملمد شفيق 

 مفهوم التجريب يكشف 
سرحية عن خلل فى بنيتنا ا

 هناك نظرات تآمرية 
ضد كل ما هو جتريبى
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عـنـدمـا حـضـر إلـيـنـا مـفـهـوم الـتـجـريب كـشف عن خـلل
ـســرحـيــة فى الـعــقـود األخــيـرة مـن الـقـرن فى بــنـيــتـنــا ا
الـعـشـرين ومن أبـرز عالمـات هــذا اخلـلل الـتى تـهـيـمن
ـسرحية ـسرحيـة بشكل عام والـصناعة ا على السوق ا

بشكل خاص.
كــــــشف عـن اخلـــــلل الــــــقـــــابـع فى أســـــاس الــــــصـــــنـــــاعـــــة
ـسرحـيـة مـنتـشـراً ب أركـانـهـا معـشـشـاً فى جوانـبـها ا
وهـــذا اخلـــلل هـــو اإلعالء مـن الــتـــطـــابـق عــلـى حـــســاب
ـعرفـى السـائـد على االختـالف والتـمـاهى مع الـنظـام ا
ــســـرحـــيــة حـــســاب اإلبـــداع عـــلى عـــكس الـــصــنـــاعـــة ا
الـغــربـيــة الـتى تــهـتم بــاالخـتالف واإلبــداع عن الـتــطـابق
والتـمـاهى لذلك يـشكل الـتـجريب لـديهـا عالمـة حيـوية
وبـــارزة لــلـــتـــجــدد والـــتـــغــيـــر اإلبــداعـى ويــدخـل مــكـــونــاً

سرحية. أساسياً فى صناعتها ا
وال يــعــد الـتــجــريب عــنـدهــا مــجـرد ديــكــور يُــضـاف إلى
الـــراسخ والــثـــابت أو عــنـــصــراً خــارجـــيــاً عن تـــطــورهــا.
فـيـسـمـح ذلك دائـمـاً لـلـمـسـرح الـغـربى بـأن يـضع هـويـته

تكونة موضع تساؤل بصورة مستمرة. ا
ــسـرحى فى إن بــدايـة االعــتـراف بــحــضـور الــتـجــريب ا
الـبنـيـة الثـقـافيـة اتـخـذ صورة مـؤسـسيـة حـ استـشـعر
صــاحب الــقــرار بــحــركــة الــتــاريخ وبــضــرورة الــتــجــديـد
ـســرحــيـة من جــمـود ـا وصــلت إلـيـه الـســوق ا نــتـيــجــة 
ـبــدعـ الــذين يـنــادون بـالــتـغــيـر فــحـاول جــمع شـتــات ا
ـؤسـسـة الرسـمـية . لـذلك شكـلت ا والـثـورة على الـقـد
ـسـرحـة ـركـزيـة لـلـتـحـديث. وحـدث مـا أشـبه بـا الـنـواة ا
ـــفـــهــــوم الـــتـــجـــريـب ذاته وهـــيـــمـن عـــلى فـــعــــله الـــوعى
ـؤسـسـة تـأسـيسه ؤسـسى الـسـائـد وعـنـدما حـاولت ا ا
ـسـرحـيـة  إعـادة إنتـاج بـنـيـة أصـيـلة فى فى السـوق ا
ـعـرفـيـة وهى سـوق عـكـاظ تــربـتـنـا الـثـقـافـيـة وذاكـرتــنـا ا
(الـــتى تـــنـــشـــأ عن اجـــتـــمـــاع ســـادة الــقـــوم واألمـــراء فى

اجلــاهـلــيـة لالســتـمــاع إلى شـعــرائـهم وطــريـقــة نـظــمـهم
البالغـية لتـقاليـد القبيـلة وعرض أمـجادها وبـطوالتها)
هـذه الـكـرنـفـالـيـة الـعـكــاظـيـة لم يـتـحـول فـيـهـا الـتـجـريب
فــــقط إلى نـــشــــاط مـــنـــاســــبـــاتى ونــــدوات ومـــؤتـــمـــرات
ــبـــدعــون قــدراتــهم عـــلى اكــتــشــاف يــســتــعـــرض فــيــهــا ا
بالغـات جسـديـة جـديـدة والـوقـوع فى أسـر لـذة تـقـنـية
ــســرح بــعــيــدة فى بــعض األحــيــان عن مــجـانــيــة لــفن ا
ـسـرحى ذاته اجملتـمـع وطبـيـعـته بل طـبـعت الـتـجـريب ا
بـصــفــة رسـمــيــة له تــقـالــيــده وعــاداته وأفـكــار مــحـدودة

بسقف مع ال يستطيع أحد الفكاك منه.
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> الفنانة البحرينية زهرة اخلرجى شاركت زوجها اخملرج أحمد اجلليل فى إنتاج مسرحية لألطفال بعنوان "زهرة الوادى الرمادى".
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º°ùàHG  : ؤلفة تعريف با
    ولدت الكاتبة عزت السادات كوشيجير فى إيران عام 
سرح واالَداب 1952. حصلت على شهادة البكالريوس فى ا
سرحية بطهران هاجرت إلى الدراسية من كلية الفنون ا
تحدة األمريكية عام  1986حيث حصلت فيها على الواليات ا
سرح . تعمل عزت شهادة  M. F. A   من جامعة اَيوا قسم ا
كوشيجير كاتبة مسرحية وناقدة سينمائية وشاعرة نشرت
رأة أربعة كتب باللغة الفارسية  لها فى القصة القصيرة : ا
واحلجرة واحلب ـ فجأة بكى النمر ـ  ولها الهجرة إلى الشمس
)  مسرحيتان .  ديوان شعر . ولها (التحويل ـ حمل مر
     وقد حصلت بعض مسرحيات عزت كوشيجير على
سرح . وهى فوق هذا عضو فعال ونشط ية فى ا جوائزعا
عروفة  حيث تشارك بإبداعها فى عدد من اجملالت األدبية ا
انيا . وتعمل االَن نشرت كتابتها فى إيران وفرنسا وكندا وأ
سرحية فى جامعة دى باول فى بتدريس مادة الكتابة ا
شيكاغو . 

الشخصيات
سرحية: ا

ترجمة:
 د: محمدعبداحلليم

غنيم

1ـ مـــــيــــديـــــا : امــــرأة شـــــرق أو ســــطـــــيــــة
عمرها    35سنة

 2 جـــيــســـون : رجل أمـــريــكـى  صــاحب
مـطــعم فى مــديـنــة صـغـيــرة وسط غـرب

أمريكا عمره  39 سنة . 
الوقت : منتصف الليل ـ شتاء  2005

كان : ا
 مكتب عمل 

( مـكـتب جـيـسـون  جـيـسـون أمام
احلاسوب  تدخل ميديا ) 
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> يـجب على الناقد أن يؤجل احلكم ألن االنطباع السيئ عن نص ما قد يعوق عملية فحص كل
رء إمـكـانيـاته الـبنـائيـة وأن يـتدارس  بـناء الـنص كـكل وليس فـقط تـلك األجزاء الـتي يـجدهـا ا

جذابة للوهلة األولى.

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية "الليلة سمرة" تأليف وإخراج أحمد الصايغ تقدمها فرقة دولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان الدوخلة فى القطيف بالسعودية.
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كـنك أن تعودى إلـى بلدك . أى نـوع من العـمل كنت واآلن وقـد حررنـاك 
تمارس من قبل ?

ميديا : 
وسيقى فى اجلامعة  كنت أدرس ا

جيسون :
ـكـنك اآلن أن تــعـودى إلى الـفـلـوجــة لـديك الـكـثـيــر من الـفـرص هـنـاك .  

كنك أن تعملى فى أوركسترا أو .. (يحاول أن يفك الشريط)
جيبسون :

 إنه محكم (صمت)
ميديا :

 لقد لففته بإحكام (تعطيه مقصا)
جيسون :

أن نـسـاء ! .. فى مـنـتـصف الـلـيل تـفاجـئـنـنى ! إذا كـانت هـذه حـمـولة من
اخليار والطماطم  فال شكر  لدى ما يكفى منها 

ميديا :
 (تبتسم) استعملت أشرطة كثيرة جدا 

جيسون :
 حقا  فأنت مدرسة فى كلية

ميديا :
 أنا كنت ..
جيسون :

اذا ال تعودين إلى بلدك ?  
ميديا : 

ألنك هناك !
جيسون :

 ماذا ?
ميديا :

 ألنك موجود هناك !
جيسون :

 ماذا تقصدين ?
ميديا : 

ـقص . دعنى أساعدك (تقـطع الشريط األخير  يـبتسم  يفتح أعطنى ا
الصندوق وينظر إلى الهدية باندهاش) 

جيسون : 
دمية ? !!
ميديا :

سـها ( جيـسون يلمـسها  يحـاول أن يخرجـها من الصنـدق  ولكن فجأة  ا
يقـفز إلى اخللف ويـصيح عـاليـا . تمـوت االبتسـامة عـلى وجهه  مـفزوعا 

يبتعد . صمت عميق )
ميديا :

 هل أحببتها ? ( يستند جيسون على احلائط )
جيسون : 

ما هذا ? 
ميديا : 

األ تعرف ماذا يكون هناك ? ( صمت ) 
ميديا :

 ابنتى الصغيرة جدا 
جيسون :

 ابنتك ?
ميديا : 

كـان عـمـرهـا خـمـسـة أشـهـر حـتى هـذه الـظـهـيـرة .. الـفـتـاة الـتى ولـدت فى
تحدة  ولكن من الفلوجة .. الواليات ا

جيسون :
 ( مضطربا ) ماذ يعنى ذلك ?

ميديا : 
ديـنـة بـأكثـر من عـشـرة آالف جنـدى أمـريكـى  مطـلـقا أنت هـنـاك حتتـل ا
عــمــلــيــة الـشــبح الــغــاضب ! ا وعــدتــنـا بــنــصــر سـريـع حـاسـم ضـد الــقــتــلـة
واإلرهـابــيـ الـذين يـســيـطـرون عـلى الــفـلـوجـة . أنت قــصـدت والـد ابـنـتى
الذى يعيش هناك ألنه مـقاوم وقاتل أو إرهابى وجدها وجد جدها الذين

عاشوا هناك .
جيسون :

عيناك .. مظلمتان بشكل ال يطاق 
ميديا : 

بـ ذراعـيك .. تلك الـلـيلـة الـتى كنت فـيـها بـ ذراعيك  سـألت نـفسى :
هل ذلك احلب يعد خيانة زوجية ?

جيسون :
 جهل وجنون 

ميديا : 
أو أحاول التهام روحك  أنت القاهـر بوصفك عدو الفلوجة غير الواقعى

.. ( مهلة ) أنت أحببتنى تلك الليلة  
جيسون : 

بحدة غير معقولة 
ميديا : 

أنت أحـبـبـتـنى تـلك الـلـيـلـة وأنـا أحـبـبـتك مـنـذ ( مـهـلة ) .. أنت خـائف من
يت فى الفلوجة ( صمت )  عينى .. أنت خائف من زوجى ا

ميديا :
ـعتاد مهيأة نفسى بعـد موت زوجى  استيقظت عنـد السادسة صباحا كا
لـلذهـاب لـلعـمل . كان عـلىَّ أن آخذ الـباص  آخـذ ابـنتى إلى عـنايـة يومـية
.. اســمع .. اسـمع ( مـهـلـة ) هل تــسـمع صـوتــهـا ? مـامـا .. مــامـا .. مـامـا
ـوسـيـقى يـعـزف أغـنـيـة آلـيـة ( تـغـنى األغـنـية ) يـجب أن آخذ وصـنـدوق ا
بـاصا آخر لكى أصل إلى مـطعمك .. أين مطـعمك ? أين يكون ? ( توقف
) أنت طردتـنى .. بعـد مـوت والدهـا .. ألننى لم أكـن قادرة عـلى االبتـسام
! ( مـهلة ) كـان علىّ أن أبـيع ابـتـسامـتى إلى زبـائـنك مقـابل سـتة دوالرات
لـلـساعـة . ابنـتى حتـتاج إلى أب وحـجـرة  وبعض الـطعـام وابـتسـامة وحب
.. أنـا قـتـلـتـهـا هـذه الـظـهـيـرة ألنـنى لم اسـتـطع أن ابـتـسم لك وال أسـتـطـيع
االبـتسام لألزواج والـزوجات واألطـفال . ال أسـتطيع االبـتسـام  لكل هؤالء
الذين امـتـلكـوا بـلـدى   الطـقس بـارد جدا ( يـتحـرك جيـسون إلى األمام
ـقـص مـفـتـوحـا نـحوه ) بـاحـثـا عـن الـتـلـيفـون  بـهـدوء تـسـحـب مـيـديا ا
ـا صـنع أحـمـر اجـلس يـا جـيـسون . اجـلـس هـناك ( مـهـلة ) هل تـعـرف 

شفاهى  لقد ابتلعته أنت كله !
جيسون :

 السم ?
ميديا :

 ال يا جيسون .. ال سم !
جيسون : 

أنت سممتنى 
ميديا :

 بنـوع ما . إذا رغـبت  عشبـة مخدرة مـثل التى أعطـاها روميـو جلوليت !
دة ساعت .   لقد خدرتك 

جيسون : 
أنت سممتنى 

ميديا : 
ال يا جيسون !   

جيسون :
 أنت ترهبييننى .. ترويع 

ميديا :
 رعب ? ال يا جيسون أنت تعلم ال شىء مرعب 

 ( يحاول جيسون ببطء أن يفتح الدرج ) 
ميديا : 

ـقص ) جـيــسـون .. انـظــر نـحــو ابـنـتى (مـزال جـيـسون ( تـقـتـرب نـحـوه با
ـسك جـيـسون جـالـساً ) االَن امـسـكـها امـسـكـهـا بـ ذراعـيك امـسـكـها ( 

يت )    باجلسد ا
ميديا : 

مـاذا تـرى فى وجـهـها ? ( يـهز جـيـسون رأسه ) هل تـرى أثـر مـقصك حتت
عـنـقهـا ? هل تـرى وجهى فى وجـهـها ? ( صمت ) االَن ابـتـسم .. ابـتسم ..

ابتسم . 
( تضاء األنوار )

تأليف:
 عزت كوشيجير

جيسون :
 ونحن مارسنا احلب فوق هذه الطاولة 

ميديا : 
وأنا قدمت لك احلب فوق هذه الطاولة 

جيسون :
 لقد كان حبا جيدا 

ميديا : 
وأنت قلت :

 ألست سعيدة ألننا حررناك ?
جيسون :

 ألم تكونى سعيدة حقا ألننا جعلناك حرة ?
ميديا :

 وأنا قلت احلرية من ماذا ?
جيسون : 

الديكتاتورية بالطبع .. الظلم 
ميديا : 

وأنا قلت أنا هنا .. 
جيسون :

 ولكنك من هناك ?
ميديا :

 أين هناك ?
جيسون :

 ال أعرف .. من أين قدمت ?
ميديا :

 من " ال مكان " !
جيسون :

 أى مكان هذا ?
ميديا :

 إنه يسمى " ال مكان " !
جيسون :

 أنت من الفـلوجة ! ( صمت ) أنت من الفـلوجـة . أنت ولدت فى الـفلـوجة
( صمت ) 

ميديا : 
افتح هديتك يا جيسون .. افتحها 

جيسون : 
أنت ولدت فى الفلوجة أليس كذلك ?

ميديا :
 نعم .. أنا ولدت فى الفلوجة !

جيسون :
ـتـحــدة? مـيـديـا :  (يـبـدأ فى فـتح الـهـدية) مـنــذ مـتى وأنت فى الــواليـات ا

ذلك ليس مهما .
جيسون :

 أنـا لـدى مـوظـفـون من جـميـع أنحـاء الـعـالم  إنـهم جـمـيـعا يـلـجـأون إلـيـنا .
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جيسون :
 أذلك عادة .. أم تقليد فى ثقافتك ?

ميديا :
 ال .. ولكن أحب أن أحتفل بابتسامتى بعد شهور .

جيسون : 
انظـرى . ليس لدى وقت الليلـة أنت تقتحم وقـتى وفضائى فى منتصف

الليل .. حددى موعدا  وعندئذ احضرى وأرينى ميتيا .. نعم اسمك ?
ميديا : 

ال يا جيسون.. كيف نسيت اسمى بسرعة مى دى يا  اسمى هو ميديا .
جيسون :

 ليلة سعيدة يا ميديا !
ميديا : 

لكن .. البد أن أحتدث إليك .. رجاء 
جيسون :

 الوقت متأخر .. خطيبتى تنتظرنى 
ميديا : 

خطيبتك ?
جيسون :

 نعم .. أنا مرتبط 
ميديا :

 البد أن تكون جميلة !
جيسون : 

هى فى الواقع تقود مركبتى ?
ميديا : 

 .. دعنا نحتفل بالشخص الذى جعلك تقول   
جيسون :

 ماذا ?
ميديا : 

دعـنا نـحـتفل بـابـتسـامتى ( تأخـذ ميـديا كالرنـيت من حقـيبـتها ) ذات مرة
قلت  إنك عاشق للموسيقى  لكنك فضلت الثروة على الفاقة .

جيسون : 
حـسـنـا . نـعم وال .. أنـا عـاشق مـوسـيـقى  ولـكن مـوسـيـقى فـاشل ( مـيـديا

تنظف الكالرنيت القد ) .
ميديا : 

أنـا لـم أعـزف مــوســيـقـى من مـدة طــويــلـة !( جـيـسـون يـنــظـر فى سـاعـته )
سأبقى فقط خمس دقائق . إنها قطعة موسيقية من أجلك .

جيسون :
 هديتك .. لى ?

ميديا : 
نـعم  أنت طلبت منى أن أعزف لـك منذ عدة شهـور مضت  لكن األشياء

تغيرت واآلن ها أنا هنا .
جيسون :

وسيقى .  ال أعرف أنك تعزف ا
ميديا :

 حسنا  إنها افتتاحية ( تعزف قطعة موسيقى شرق أوسطية  ينظر إليها
ـوسيـقى تـخلق جـيـسون بـاسـتهـزاء ثم بـعد ذلك بـفـضول  ثم بـإعـجاب  ا

جوا شاعريا )
جيسون :

 أنت تعزف بشكل جيد جدا 
ميديا : 

هل أفعل ذلك حقا ?
جيسون :

 ( بـرقة ) تـعـالى هـنا ( تـتجـاهل ميـديا عيـنيه ) كـنت دائـمـا أود أن أعزف
تشيللو  لكن ....

ميديا :
 لــكن .. لـكن ? ( تـضع الـكالرنـيت فى احلـقـيـبـة  وعنـد ذلك تـغـادر خـشـبة

سرح  ثم تعود بهدية كبيرة فى صندوق ملفوف ) ا
جيسون :

 .. ال بد أن  أكون واقعيا . هل سيجـلب لى التشيللو الغذاء إلى منضدتى
أل معدتى ? بالطبع ال .. لذلك  أنا يجب أن ..  و

ميديا :
 ( مقاطعة له ) افتح هذا يا جيسون .. افتح هذا ..

جيسون : 
( مندهشا ) ماذا يعنى هذا ? 

( حتدق ميديا فى عينيه بإغراء )
ميديا :

كنك أن تقبلنى إذا أحببت   
جيسون :

 عندك شىء ما ?
ميديا :

 أنا !
جيسون : 

أذلك حقيقة أم جزء من تقاليدك ?
ميديا :

أنا أبتسم االَن   
جيسون :

 صحيح 
ميديا : 

أليس من األفضل أن نبتسم ?  
جيسون :

 انــظــرى . إذا كــنـت تــبــحـــثــ عن عــمـل  اذهــبى إلى إدارة الـــعــمل امألى
البيانات .. ال تضيعى وقتى . 

ميديا :
  ال يا جيسون أنا ال أبحث عن عمل .

جيسون :
إذن ماذا تريدين منى ? اذهبى .. أذهبى ذلك سهل .. اذهبى. 

ميديا : 
 أنا حضرت إلى هنا لكى اقدم لك هدية .

جيسون : 
ماذا ? 

ميديا : 
نعم يا جيسون أحب أن أقدم لك هدية .

جيسون :
 انظرى ال وقت للهراء !

ميديا : 
ال أحد يرفض الهدية .

جيسون :
 هدية ? ألجل ماذا ? 

ميديا :
 ألجل طردك لى .

جيسون :
 األمر ليس مضحكا .

ميديا : 
أنا ال أمزح 

ميديا : 
( بـهدوء ) جـيسـون .. جيـسون ( ينـظر إليـها جيـسون ببرود ) إنه أنـا .. يا

جيسون .. أال تتذكرنى? 
جيسون :

 ماذا تفعل هنا ?
ميديا : 

ماذا ترى على وجهى يا جيسون ?  
جيسون :

 ماذا ?
ميديا :

 هل ترى فى وجهى ما قد توقعته من قبل ?
جيسون : 

ماذا تقصدين ?  
ميديا :

  انظر أنا ابتسم 
جيسون :

 هكذا .. ماذا !
ميديا : 

مازلت لم تتعرف علىَّ ! إنه أنا .. ميديا .. أال تتذكرنى ?
جيسون : 

أتذكرك ( مهلة ) تبدين جميلة !
ميديا :

 لقد طردتنى من العمل منذ شهرين   
جيسون : 

نعم .. أنا فعلت ذلك ( مهلة )  ماذا تريدين ?
ميديا : 

طردتنى ألننى لم أكن قادرة على االبتسام     
جيسون : 

نعم .. أنا فعلت ذلك ألنك لم تكونى قادرة على االبتسام . ( مهلة ) 
ميديا : 

احلب ?
ميديا : 

ا بطعم اخليار والطماطم  ر
جيسون :

 أشعر بدوخة
ميديا : 

هل أخذت عشاءك ?
جيسون : 
أنا .. أكلت 

ميديا :
كن أن أعد لك سلطة جيدة حاال   

جيسون : 
سلطة ?
ميديا :

بـاخليار والطـماطم .. سلـطة جيدة ( تمـد يدها فى حقيبتـها وتخرج منها
خيارة وحبت من الطماطم ) 

جيسون :
 ال تكونى سخيفة !

ميديا :
دة شهرين   لقد أكلت طماطم وخياراً 

جيسون :
 هل تتبع رجيما ?

ميديا :
 ال .. لقد أكلتها بسببك أنت .

جيسون :
 أنا ?

ميديا : 
نعم!

جيسون : 
ألى سبب ?

ميديا : 
لقد انشغلت بالتفكير فيك .. و ..

جيسون : 
أنت مجنونة ! 

ميديا : 
لقد فعلنا ذلك اجلنون ذات مرة و .. 

جيسون :
تعة   فعلنا ذلك جملرد ا

ميديا :
 أنا أكلتها منذ ذلك احل بسببك أنت والفلوجة ..

جيسون :
 فلوجة ?
ميديا : 

نعم فلوجة !
جيسون : 

اذا الفلوجة ?
ميديا : 

أال تعلم أين توجد الفلوجة ?
جيسون : 

أنا أعلم أين تكون الفلوجة !
ميديا :

 لذلك ...
جيسون :

 لذلك ماذا ?
ميديا : 

ال شىء ( صمت ) شهران مرا منذ أن مارسنا احلب هنا .. فوق مكتبك 
جيسون :

و .. وقبلتٍ شيئ
ميديا :
 لقد فعلت
جيسون :

تعا   لقد كان 
ميديا : 

تع 
جيسون :

 ذلك أن قبلت شيئاً
ميديا : 

تع إن قبلت ... أ
جيسون : 

نعم  ذلك أنك قبلت ...
ميديا : 

كـان طـعــمه مـثل طـعم اخلــيـار والـطـمــاطم  وطـعم اخلـيــار والـطـمـاطم فى
حـقول الـفـلوجـة أفتـننى وقـد تذكـرت سن بـلوغى وجـمع اخليـار والطـماطم

فى احلقول بالفلوجة .. 

أنت ترجتف أ
ميديا :

 أنا أرجتف
جيسون :

 أنت تبتسم 
ميديا 

أنا أبتسم 
جيسون :

ال جدوى مـنه اآلن . منذ شهر لم تـبتسمى مطلـقا .. لم جتذبى أبدا زبونا
.. اآلن بعد شهرين تعودين إلى مكتـبى بابتسامة كبيرة عارضة علىًَّ هدية
.. أنـا ال أفـهم هـذا .. هل أنت مـجـنـونـة أم شىء مـا ? مـاذا تـريديـن منى ?

ماذا أستطيع أن أفعل لك ?
ميديا :

 ال شىء ( صـمت . تـقـرب مـيـديا وجـهـهـا مـنه وتـقـبـله . وعـنـدئـذ يقـبل كل
منهما اآلخر )

جيسون :
 القبلة ذات طعم غريب 

ميديا : 
طعم الفراولة 

جيسون :
 ال 

ميديا : 
بطعم الليمون ?

جيسون :
 ال ..

ميديا :
 طعم احلب ?

جيسون :

ال نحن ال نقبل الرجال الغرباء .
جيسون :

 أأنا غريب اآلن ?
ميديا : 

قبلنى ( جيسون ال يتحرك ) أال تقبل الغريب ?
جيسون :

 حسنا  بالطبع أقبل .. أنت كنتى األخيرة !
ميديا :

 قبلنى .. قـبلنى يا جيـسون .. قبلـنى ثانية  أنا لم أقـبل رجال منذ شهرين
..

جيسون :
 ( يبتسم ) أنت حقا تبحث عن شىء ما !

ميديا : 
أنا جميلة .. ألست كذلك ?

جيسون :
 حـسـنـا .. أنت جـمـيـلـة .. ذلك الـسـبب فى أنـنى كـنت أود مـنك أن تـعـمـلى

عندى نادلة .
ميديا : 

س يدى ! ا
جيسون :

شكلة معك ?  ما ا
ميديا :

س يدى !   ا
جيسون : 

يداك باردتان .
ميديا : 

أنا عرقانة 
جيسون :
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جيسون :
 أذلك عادة .. أم تقليد فى ثقافتك ?

ميديا :
 ال .. ولكن أحب أن أحتفل بابتسامتى بعد شهور .

جيسون : 
انظـرى . ليس لدى وقت الليلـة أنت تقتحم وقـتى وفضائى فى منتصف

الليل .. حددى موعدا  وعندئذ احضرى وأرينى ميتيا .. نعم اسمك ?
ميديا : 

ال يا جيسون.. كيف نسيت اسمى بسرعة مى دى يا  اسمى هو ميديا .
جيسون :

 ليلة سعيدة يا ميديا !
ميديا : 

لكن .. البد أن أحتدث إليك .. رجاء 
جيسون :

 الوقت متأخر .. خطيبتى تنتظرنى 
ميديا : 

خطيبتك ?
جيسون :

 نعم .. أنا مرتبط 
ميديا :

 البد أن تكون جميلة !
جيسون : 

هى فى الواقع تقود مركبتى ?
ميديا : 

 .. دعنا نحتفل بالشخص الذى جعلك تقول   
جيسون :

 ماذا ?
ميديا : 

دعـنا نـحـتفل بـابـتسـامتى ( تأخـذ ميـديا كالرنـيت من حقـيبـتها ) ذات مرة
قلت  إنك عاشق للموسيقى  لكنك فضلت الثروة على الفاقة .

جيسون : 
حـسـنـا . نـعم وال .. أنـا عـاشق مـوسـيـقى  ولـكن مـوسـيـقى فـاشل ( مـيـديا

تنظف الكالرنيت القد ) .
ميديا : 

أنـا لـم أعـزف مــوســيـقـى من مـدة طــويــلـة !( جـيـسـون يـنــظـر فى سـاعـته )
سأبقى فقط خمس دقائق . إنها قطعة موسيقية من أجلك .

جيسون :
 هديتك .. لى ?

ميديا : 
نـعم  أنت طلبت منى أن أعزف لـك منذ عدة شهـور مضت  لكن األشياء

تغيرت واآلن ها أنا هنا .
جيسون :

وسيقى .  ال أعرف أنك تعزف ا
ميديا :

 حسنا  إنها افتتاحية ( تعزف قطعة موسيقى شرق أوسطية  ينظر إليها
ـوسيـقى تـخلق جـيـسون بـاسـتهـزاء ثم بـعد ذلك بـفـضول  ثم بـإعـجاب  ا

جوا شاعريا )
جيسون :

 أنت تعزف بشكل جيد جدا 
ميديا : 

هل أفعل ذلك حقا ?
جيسون :

 ( بـرقة ) تـعـالى هـنا ( تـتجـاهل ميـديا عيـنيه ) كـنت دائـمـا أود أن أعزف
تشيللو  لكن ....

ميديا :
 لــكن .. لـكن ? ( تـضع الـكالرنـيت فى احلـقـيـبـة  وعنـد ذلك تـغـادر خـشـبة

سرح  ثم تعود بهدية كبيرة فى صندوق ملفوف ) ا
جيسون :

 .. ال بد أن  أكون واقعيا . هل سيجـلب لى التشيللو الغذاء إلى منضدتى
أل معدتى ? بالطبع ال .. لذلك  أنا يجب أن ..  و

ميديا :
 ( مقاطعة له ) افتح هذا يا جيسون .. افتح هذا ..

جيسون : 
( مندهشا ) ماذا يعنى هذا ? 

( حتدق ميديا فى عينيه بإغراء )
ميديا :

كنك أن تقبلنى إذا أحببت   
جيسون :

 عندك شىء ما ?
ميديا :

 أنا !
جيسون : 

أذلك حقيقة أم جزء من تقاليدك ?
ميديا :

أنا أبتسم االَن   
جيسون :

 صحيح 
ميديا : 

أليس من األفضل أن نبتسم ?  
جيسون :

 انــظــرى . إذا كــنـت تــبــحـــثــ عن عــمـل  اذهــبى إلى إدارة الـــعــمل امألى
البيانات .. ال تضيعى وقتى . 

ميديا :
  ال يا جيسون أنا ال أبحث عن عمل .

جيسون :
إذن ماذا تريدين منى ? اذهبى .. أذهبى ذلك سهل .. اذهبى. 

ميديا : 
 أنا حضرت إلى هنا لكى اقدم لك هدية .

جيسون : 
ماذا ? 

ميديا : 
نعم يا جيسون أحب أن أقدم لك هدية .

جيسون :
 انظرى ال وقت للهراء !

ميديا : 
ال أحد يرفض الهدية .

جيسون :
 هدية ? ألجل ماذا ? 

ميديا :
 ألجل طردك لى .

جيسون :
 األمر ليس مضحكا .

ميديا : 
أنا ال أمزح 

ميديا : 
( بـهدوء ) جـيسـون .. جيـسون ( ينـظر إليـها جيـسون ببرود ) إنه أنـا .. يا

جيسون .. أال تتذكرنى? 
جيسون :

 ماذا تفعل هنا ?
ميديا : 

ماذا ترى على وجهى يا جيسون ?  
جيسون :

 ماذا ?
ميديا :

 هل ترى فى وجهى ما قد توقعته من قبل ?
جيسون : 

ماذا تقصدين ?  
ميديا :

  انظر أنا ابتسم 
جيسون :

 هكذا .. ماذا !
ميديا : 

مازلت لم تتعرف علىَّ ! إنه أنا .. ميديا .. أال تتذكرنى ?
جيسون : 

أتذكرك ( مهلة ) تبدين جميلة !
ميديا :

 لقد طردتنى من العمل منذ شهرين   
جيسون : 

نعم .. أنا فعلت ذلك ( مهلة )  ماذا تريدين ?
ميديا : 

طردتنى ألننى لم أكن قادرة على االبتسام     
جيسون : 

نعم .. أنا فعلت ذلك ألنك لم تكونى قادرة على االبتسام . ( مهلة ) 
ميديا : 

احلب ?
ميديا : 

ا بطعم اخليار والطماطم  ر
جيسون :

 أشعر بدوخة
ميديا : 

هل أخذت عشاءك ?
جيسون : 
أنا .. أكلت 

ميديا :
كن أن أعد لك سلطة جيدة حاال   

جيسون : 
سلطة ?
ميديا :

بـاخليار والطـماطم .. سلـطة جيدة ( تمـد يدها فى حقيبتـها وتخرج منها
خيارة وحبت من الطماطم ) 

جيسون :
 ال تكونى سخيفة !

ميديا :
دة شهرين   لقد أكلت طماطم وخياراً 

جيسون :
 هل تتبع رجيما ?

ميديا :
 ال .. لقد أكلتها بسببك أنت .

جيسون :
 أنا ?

ميديا : 
نعم!

جيسون : 
ألى سبب ?

ميديا : 
لقد انشغلت بالتفكير فيك .. و ..

جيسون : 
أنت مجنونة ! 

ميديا : 
لقد فعلنا ذلك اجلنون ذات مرة و .. 

جيسون :
تعة   فعلنا ذلك جملرد ا

ميديا :
 أنا أكلتها منذ ذلك احل بسببك أنت والفلوجة ..

جيسون :
 فلوجة ?
ميديا : 

نعم فلوجة !
جيسون : 

اذا الفلوجة ?
ميديا : 

أال تعلم أين توجد الفلوجة ?
جيسون : 

أنا أعلم أين تكون الفلوجة !
ميديا :

 لذلك ...
جيسون :

 لذلك ماذا ?
ميديا : 

ال شىء ( صمت ) شهران مرا منذ أن مارسنا احلب هنا .. فوق مكتبك 
جيسون :

و .. وقبلتٍ شيئ
ميديا :
 لقد فعلت
جيسون :

تعا   لقد كان 
ميديا : 

تع 
جيسون :

 ذلك أن قبلت شيئاً
ميديا : 

تع إن قبلت ... أ
جيسون : 

نعم  ذلك أنك قبلت ...
ميديا : 

كـان طـعــمه مـثل طـعم اخلــيـار والـطـمــاطم  وطـعم اخلـيــار والـطـمـاطم فى
حـقول الـفـلوجـة أفتـننى وقـد تذكـرت سن بـلوغى وجـمع اخليـار والطـماطم

فى احلقول بالفلوجة .. 

أنت ترجتف أ
ميديا :

 أنا أرجتف
جيسون :

 أنت تبتسم 
ميديا 

أنا أبتسم 
جيسون :

ال جدوى مـنه اآلن . منذ شهر لم تـبتسمى مطلـقا .. لم جتذبى أبدا زبونا
.. اآلن بعد شهرين تعودين إلى مكتـبى بابتسامة كبيرة عارضة علىًَّ هدية
.. أنـا ال أفـهم هـذا .. هل أنت مـجـنـونـة أم شىء مـا ? مـاذا تـريديـن منى ?

ماذا أستطيع أن أفعل لك ?
ميديا :

 ال شىء ( صـمت . تـقـرب مـيـديا وجـهـهـا مـنه وتـقـبـله . وعـنـدئـذ يقـبل كل
منهما اآلخر )

جيسون :
 القبلة ذات طعم غريب 

ميديا : 
طعم الفراولة 

جيسون :
 ال 

ميديا : 
بطعم الليمون ?

جيسون :
 ال ..

ميديا :
 طعم احلب ?

جيسون :

ال نحن ال نقبل الرجال الغرباء .
جيسون :

 أأنا غريب اآلن ?
ميديا : 

قبلنى ( جيسون ال يتحرك ) أال تقبل الغريب ?
جيسون :

 حسنا  بالطبع أقبل .. أنت كنتى األخيرة !
ميديا :

 قبلنى .. قـبلنى يا جيـسون .. قبلـنى ثانية  أنا لم أقـبل رجال منذ شهرين
..

جيسون :
 ( يبتسم ) أنت حقا تبحث عن شىء ما !

ميديا : 
أنا جميلة .. ألست كذلك ?

جيسون :
 حـسـنـا .. أنت جـمـيـلـة .. ذلك الـسـبب فى أنـنى كـنت أود مـنك أن تـعـمـلى

عندى نادلة .
ميديا : 

س يدى ! ا
جيسون :

شكلة معك ?  ما ا
ميديا :

س يدى !   ا
جيسون : 

يداك باردتان .
ميديا : 

أنا عرقانة 
جيسون :
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> الفنانة البحرينية زهرة اخلرجى شاركت زوجها اخملرج أحمد اجلليل فى إنتاج مسرحية لألطفال بعنوان "زهرة الوادى الرمادى".
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º°ùàHG  : ؤلفة تعريف با
    ولدت الكاتبة عزت السادات كوشيجير فى إيران عام 
سرح واالَداب 1952. حصلت على شهادة البكالريوس فى ا
سرحية بطهران هاجرت إلى الدراسية من كلية الفنون ا
تحدة األمريكية عام  1986حيث حصلت فيها على الواليات ا
سرح . تعمل عزت شهادة  M. F. A   من جامعة اَيوا قسم ا
كوشيجير كاتبة مسرحية وناقدة سينمائية وشاعرة نشرت
رأة أربعة كتب باللغة الفارسية  لها فى القصة القصيرة : ا
واحلجرة واحلب ـ فجأة بكى النمر ـ  ولها الهجرة إلى الشمس
)  مسرحيتان .  ديوان شعر . ولها (التحويل ـ حمل مر
     وقد حصلت بعض مسرحيات عزت كوشيجير على
سرح . وهى فوق هذا عضو فعال ونشط ية فى ا جوائزعا
عروفة  حيث تشارك بإبداعها فى عدد من اجملالت األدبية ا
انيا . وتعمل االَن نشرت كتابتها فى إيران وفرنسا وكندا وأ
سرحية فى جامعة دى باول فى بتدريس مادة الكتابة ا
شيكاغو . 

الشخصيات
سرحية: ا

ترجمة:
 د: محمدعبداحلليم

غنيم

1ـ مـــــيــــديـــــا : امــــرأة شـــــرق أو ســــطـــــيــــة
عمرها    35سنة

 2 جـــيــســـون : رجل أمـــريــكـى  صــاحب
مـطــعم فى مــديـنــة صـغـيــرة وسط غـرب

أمريكا عمره  39 سنة . 
الوقت : منتصف الليل ـ شتاء  2005

كان : ا
 مكتب عمل 

( مـكـتب جـيـسـون  جـيـسـون أمام
احلاسوب  تدخل ميديا ) 
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> يـجب على الناقد أن يؤجل احلكم ألن االنطباع السيئ عن نص ما قد يعوق عملية فحص كل
رء إمـكـانيـاته الـبنـائيـة وأن يـتدارس  بـناء الـنص كـكل وليس فـقط تـلك األجزاء الـتي يـجدهـا ا

جذابة للوهلة األولى.

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية "الليلة سمرة" تأليف وإخراج أحمد الصايغ تقدمها فرقة دولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان الدوخلة فى القطيف بالسعودية.
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كـنك أن تعودى إلـى بلدك . أى نـوع من العـمل كنت واآلن وقـد حررنـاك 
تمارس من قبل ?

ميديا : 
وسيقى فى اجلامعة  كنت أدرس ا

جيسون :
ـكـنك اآلن أن تــعـودى إلى الـفـلـوجــة لـديك الـكـثـيــر من الـفـرص هـنـاك .  

كنك أن تعملى فى أوركسترا أو .. (يحاول أن يفك الشريط)
جيبسون :

 إنه محكم (صمت)
ميديا :

 لقد لففته بإحكام (تعطيه مقصا)
جيسون :

أن نـسـاء ! .. فى مـنـتـصف الـلـيل تـفاجـئـنـنى ! إذا كـانت هـذه حـمـولة من
اخليار والطماطم  فال شكر  لدى ما يكفى منها 

ميديا :
 (تبتسم) استعملت أشرطة كثيرة جدا 

جيسون :
 حقا  فأنت مدرسة فى كلية

ميديا :
 أنا كنت ..
جيسون :

اذا ال تعودين إلى بلدك ?  
ميديا : 

ألنك هناك !
جيسون :

 ماذا ?
ميديا :

 ألنك موجود هناك !
جيسون :

 ماذا تقصدين ?
ميديا : 

ـقص . دعنى أساعدك (تقـطع الشريط األخير  يـبتسم  يفتح أعطنى ا
الصندوق وينظر إلى الهدية باندهاش) 

جيسون : 
دمية ? !!
ميديا :

سـها ( جيـسون يلمـسها  يحـاول أن يخرجـها من الصنـدق  ولكن فجأة  ا
يقـفز إلى اخللف ويـصيح عـاليـا . تمـوت االبتسـامة عـلى وجهه  مـفزوعا 

يبتعد . صمت عميق )
ميديا :

 هل أحببتها ? ( يستند جيسون على احلائط )
جيسون : 

ما هذا ? 
ميديا : 

األ تعرف ماذا يكون هناك ? ( صمت ) 
ميديا :

 ابنتى الصغيرة جدا 
جيسون :

 ابنتك ?
ميديا : 

كـان عـمـرهـا خـمـسـة أشـهـر حـتى هـذه الـظـهـيـرة .. الـفـتـاة الـتى ولـدت فى
تحدة  ولكن من الفلوجة .. الواليات ا

جيسون :
 ( مضطربا ) ماذ يعنى ذلك ?

ميديا : 
ديـنـة بـأكثـر من عـشـرة آالف جنـدى أمـريكـى  مطـلـقا أنت هـنـاك حتتـل ا
عــمــلــيــة الـشــبح الــغــاضب ! ا وعــدتــنـا بــنــصــر سـريـع حـاسـم ضـد الــقــتــلـة
واإلرهـابــيـ الـذين يـســيـطـرون عـلى الــفـلـوجـة . أنت قــصـدت والـد ابـنـتى
الذى يعيش هناك ألنه مـقاوم وقاتل أو إرهابى وجدها وجد جدها الذين

عاشوا هناك .
جيسون :

عيناك .. مظلمتان بشكل ال يطاق 
ميديا : 

بـ ذراعـيك .. تلك الـلـيلـة الـتى كنت فـيـها بـ ذراعيك  سـألت نـفسى :
هل ذلك احلب يعد خيانة زوجية ?

جيسون :
 جهل وجنون 

ميديا : 
أو أحاول التهام روحك  أنت القاهـر بوصفك عدو الفلوجة غير الواقعى

.. ( مهلة ) أنت أحببتنى تلك الليلة  
جيسون : 

بحدة غير معقولة 
ميديا : 

أنت أحـبـبـتـنى تـلك الـلـيـلـة وأنـا أحـبـبـتك مـنـذ ( مـهـلة ) .. أنت خـائف من
يت فى الفلوجة ( صمت )  عينى .. أنت خائف من زوجى ا

ميديا :
ـعتاد مهيأة نفسى بعـد موت زوجى  استيقظت عنـد السادسة صباحا كا
لـلذهـاب لـلعـمل . كان عـلىَّ أن آخذ الـباص  آخـذ ابـنتى إلى عـنايـة يومـية
.. اســمع .. اسـمع ( مـهـلـة ) هل تــسـمع صـوتــهـا ? مـامـا .. مــامـا .. مـامـا
ـوسـيـقى يـعـزف أغـنـيـة آلـيـة ( تـغـنى األغـنـية ) يـجب أن آخذ وصـنـدوق ا
بـاصا آخر لكى أصل إلى مـطعمك .. أين مطـعمك ? أين يكون ? ( توقف
) أنت طردتـنى .. بعـد مـوت والدهـا .. ألننى لم أكـن قادرة عـلى االبتـسام
! ( مـهلة ) كـان علىّ أن أبـيع ابـتـسامـتى إلى زبـائـنك مقـابل سـتة دوالرات
لـلـساعـة . ابنـتى حتـتاج إلى أب وحـجـرة  وبعض الـطعـام وابـتسـامة وحب
.. أنـا قـتـلـتـهـا هـذه الـظـهـيـرة ألنـنى لم اسـتـطع أن ابـتـسم لك وال أسـتـطـيع
االبـتسام لألزواج والـزوجات واألطـفال . ال أسـتطيع االبـتسـام  لكل هؤالء
الذين امـتـلكـوا بـلـدى   الطـقس بـارد جدا ( يـتحـرك جيـسون إلى األمام
ـقـص مـفـتـوحـا نـحوه ) بـاحـثـا عـن الـتـلـيفـون  بـهـدوء تـسـحـب مـيـديا ا
ـا صـنع أحـمـر اجـلس يـا جـيـسون . اجـلـس هـناك ( مـهـلة ) هل تـعـرف 

شفاهى  لقد ابتلعته أنت كله !
جيسون :

 السم ?
ميديا :

 ال يا جيسون .. ال سم !
جيسون : 

أنت سممتنى 
ميديا :

 بنـوع ما . إذا رغـبت  عشبـة مخدرة مـثل التى أعطـاها روميـو جلوليت !
دة ساعت .   لقد خدرتك 

جيسون : 
أنت سممتنى 

ميديا : 
ال يا جيسون !   

جيسون :
 أنت ترهبييننى .. ترويع 

ميديا :
 رعب ? ال يا جيسون أنت تعلم ال شىء مرعب 

 ( يحاول جيسون ببطء أن يفتح الدرج ) 
ميديا : 

ـقص ) جـيــسـون .. انـظــر نـحــو ابـنـتى (مـزال جـيـسون ( تـقـتـرب نـحـوه با
ـسك جـيـسون جـالـساً ) االَن امـسـكـها امـسـكـهـا بـ ذراعـيك امـسـكـها ( 

يت )    باجلسد ا
ميديا : 

مـاذا تـرى فى وجـهـها ? ( يـهز جـيـسون رأسه ) هل تـرى أثـر مـقصك حتت
عـنـقهـا ? هل تـرى وجهى فى وجـهـها ? ( صمت ) االَن ابـتـسم .. ابـتسم ..

ابتسم . 
( تضاء األنوار )

تأليف:
 عزت كوشيجير

جيسون :
 ونحن مارسنا احلب فوق هذه الطاولة 

ميديا : 
وأنا قدمت لك احلب فوق هذه الطاولة 

جيسون :
 لقد كان حبا جيدا 

ميديا : 
وأنت قلت :

 ألست سعيدة ألننا حررناك ?
جيسون :

 ألم تكونى سعيدة حقا ألننا جعلناك حرة ?
ميديا :

 وأنا قلت احلرية من ماذا ?
جيسون : 

الديكتاتورية بالطبع .. الظلم 
ميديا : 

وأنا قلت أنا هنا .. 
جيسون :

 ولكنك من هناك ?
ميديا :

 أين هناك ?
جيسون :

 ال أعرف .. من أين قدمت ?
ميديا :

 من " ال مكان " !
جيسون :

 أى مكان هذا ?
ميديا :

 إنه يسمى " ال مكان " !
جيسون :

 أنت من الفـلوجة ! ( صمت ) أنت من الفـلوجـة . أنت ولدت فى الـفلـوجة
( صمت ) 

ميديا : 
افتح هديتك يا جيسون .. افتحها 

جيسون : 
أنت ولدت فى الفلوجة أليس كذلك ?

ميديا :
 نعم .. أنا ولدت فى الفلوجة !

جيسون :
ـتـحــدة? مـيـديـا :  (يـبـدأ فى فـتح الـهـدية) مـنــذ مـتى وأنت فى الــواليـات ا

ذلك ليس مهما .
جيسون :

 أنـا لـدى مـوظـفـون من جـميـع أنحـاء الـعـالم  إنـهم جـمـيـعا يـلـجـأون إلـيـنا .
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سرحي جريدة كل ا

17  من ديسمبر   2007 العدد 23
> مـجـمـوعـة الـنـقـد الـداخلى أو الـضـمـنى أو الـنـقـد من داخل الـنص وهى الـتى تـصـر عـلى دراسـة الـعمل
وهـا الداخلى بـأى حياة أو الـفنى من داخـله فقط بـوصفه وحدة مـقفـلة على ذاتـها وال عالقـة لقوانـ 

وضوعى والشكليون. ظروف خارجية ومن هذه اجملموعة مدارس النقد ا

> الـبـنـاء الدرامى أو األدبـى - بصـفـة عامـة - هـو عـملـيـة ديـنامـيـكيـة.. إنه لـيس مـجرد
ـا هـو عـبارة عـن شبـكـة الـعالقـات الـتى تـنـتظم الـنـسق الـذى يـربط األجـزاء فى كل وإ

فردات واألجزاء ويتغير تكوينها باستمرار. فيها ا

"بتلومونى ليه"..
 الدمية تتماهى مع البشر 

¢ùfƒj ∫Éªc .O
> توفى الفنان العراقى راسم اجلميلى بالعاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز الـ  69عامًا.

 أحمد حالوة مع عرائسه التى تماهت مع البشر

مالبس بــشـريـة تــدلل عـلى أنه عــبـده بـطل
الــــعـــرض ويــــضــــغط عــــيه ويــــطــــأه الالعب
بـــقــدمه لــلــتـــعــبــيــر عن مـــعــانــاته أو الــقــواد
الــبــشــرى الــذي يــحـرك الــراقــصــة الــغــانــيـة

اللعوب.
جنــحت ســيــنــوغـرافــيــا الـعــرض في ابــتــكـار
ـكـانى نـظرا وجتـسيـد الـفـضـاء الزمـانى وا
ـا حـوته من ديـكـورات دالـة معـبـأة بـالدالت
والـرمـوز مـن غـيـر تـعـقـيـد بـخـلـفـيـة لـشـمس
ــة مـثـل الـقــلــعـة الــقـاهــرة ومــبــانـيــهــا الـقــد
ــتــنـوعــة بـتــيــمـاتــهـا ــآذن مع الــزخـارف ا وا
ـقدمـة على الشـعـبيـة مسـتـخدمـا جنـاحي ا
ـــيــــنـــا ويـــســــارا الحـــتـــواء هـــيــــئـــة قـــوســــ 
شاهـد قلبا وعـقال وفكرا لـتجعـله يتوحد ا
مع األحـداث في حـميـمـيـة متـفـردة فـتـبعث
فــيه االهـتـمـام والــتـوتـر والـتـشــويق والـرغـبـة
في مـــتـــابـــعـــة الـــعـــرض بـــشـــغف ودون مـــلل
ويـــصــــدق كل مـــايـــدور مـن حـــوله مــــتـــقـــبال
تـفــاعل الــعـرائس والــبــشـر في الــعـرض مع
ــــســـرحـــيــــة من خالل 13 تـــنــــوع الـــصـــورة ا
(لـــوحـــة) مـــشــــهـــدا مـــتـــغــــيـــرة الـــديـــكـــورات
واليـتـكـرر ظهـور  الـديـكور مـرة أخـرى سوى
الــغـرفــة فـوق الــسـطــوح وكـوبــري احلـسـ

ـا عــارضــا أيـضــا حلــارة شق الــثـعــبــان قــد
وحديثا مع التركيـز على مشهد بعينه عند
ا أتـاح  لـلمـخـرج سهـولـة التـنقل التـكـرار 
ـكان بـاحلـدث بحـرفـية فـنـية ب الـزمـان وا
عـالـيـة وثـراءهـا الـلــوني واإليـحـائى الـفـاعل
ــــعـــبـق درامـــيــــا مع حــــرفـــيــــة اخلـــروج من ا
ـشهد بديـكوراته إلى مشهـد آخر والعودة ا
فــيـمــا بــعـد لــلـمــشـهــد ذاته مع مــا تــقـتــضـيه
اً.. فى وقت األحداث شق الـثـعبـان.. قـد
ــقــهى عـلى ــصـر وا االحـتـالل اإلجنـلــيـزي 
الــيــمـ والــوكــالــة الـتــجــاريـة عــلى الــيــسـار
ـــتالصـــقــة واحلـــارة الـــضــيـــقــة والـــبـــيــوت ا
ـشربـيـات بألـوانـها الـداكـنـة والشـبـابيك بـا
ـقـاطع الـديـكـورية ـتالصـقـة بـاسـتخـدام ا ا
الـرأسيـة عـلى مـستـويـات فيـه تتـابع الـرؤية
بـوعى وإدراك لـلـمنـظـور الـهـندسـى للـمـنـظر
ـتــسـعـة عـنــد مـدخـلـهـا ــسـرحى احلـارة ا ا
والـتى يـقل اتـسـاعـهـا كـلـمـا نـظـرنـا لـلـداخل
.. في الـقـرن "غـرزة" حتت كــوبـرى احلـســ
 21 بالرصيف والـشارع الضيق الذي تمر
منه الـسيـارات (عرائس) ثم  الـتركـيز على
جـــــانب مـن الــــشـق الــــقـــــد  حتت شـــــبــــاك
زبـيدة حـجـرة عـبـد الله فـوق سـطـوح مـنزل
راكـب وشط النـيل شرفة بالـشق حديـثا ا
وسـور الـقـصر مـقـر احلـزب اجلديـد مـكان
. مــنــعــزل (خـــرابــة) حتت كــوبــرى احلــســ
ــونــتـاج ــشــاهــد بــتــقــنــيــة ا واالنــتــقــال بــ ا
الـسـيـنـمـائي في سالسـة وسـرعـة وحـرفـيـة
ومـشـاهــد الـفالش بــاك (االسـتــرجـاع) إمـا
ـــشــهـــد في اخلــلـــفــيـــة مع وجــود بـــتــغــيـــيــر ا
الـبـطل أو بـتـغـيـيـر اإلضـاءة أو بـأغـنـيـة أو
بانتقال األداء التـمثيلى على اجلناح األيسر
ـــيـــنـــهــا حـــيث تـــوجــد ـــســرح أو ـــقــدمـــة ا
ــــوســـــيـــــقـــــيـــــة والـــــكـــــورال أمــــا الـــــفـــــرقـــــة ا
ستمدة من مفردات إكسسوارات العـرض ا
البـيئـة الـشعـبيـة وأدواتهـا الـهون الـشيـشة
ـــقــــهى الـــســــبَـت الـــصــــفــــيــــحـــة كــــراسـى ا
ـــبــخـــرة قــربــة الـــســقــا األبـــاريق احلــلل ا
واإلضـاءة واكـبت مـشـاهـد الـعـرض مـتـنـوعـة
الــــلــــون والــــشـــدة مـن مــــخـــتــــلف تــــقــــنــــيـــات
ـبـاشـر ومن ــبـاشـر وغـيـر ا اسـتـخـدامـهـا ا
أعـلى ألسفل وتوزيـعها حـسب بؤرة أحداث
كل مشهد طبـقا للضرورة الدرامية األزياء
تنـاسبـة وكل شخصـية سـواء من العرائس ا
أو الـــبــشـــر وانـــســجـــامــهـــا مع مالبـس بــاقى
ــشــتــركــ في الـــعــرض وخــاصــة مالبس ا
عــبــده جـاكــيـت كـاكـى قــد عـلــيـه سـدادات
ياه الـغازيـة من مخـتلف األنواع زجاجـات ا
ـسـكـا بــخـيـزرانـة في يـده صـافـرته بــيـده 
ن مـثل مـجـاذيب حى احلـسـ أو بـعض 
ة وقد ذهب يجوبون شوارع الـقاهرة القد
عـــقــــلـــهم مـع تـــنــــوع رائع وثــــراء فى عـــرض
الـــــشـــــخــــصـــــيــــات الـــــشــــيـــــوخ أهل الـــــريف

همش من أوالد البلد. الراقصة ا

وفى هــــذا الـــــعــــرض الــــتـــــجــــريــــبـى ابــــتــــكــــر
شــخــصـــيــة دمــيــة احلـــمــار (حــمــار حالوة)
ــقــهــور من والدته والــتى تــرمــز لـــلــمــواطن ا
ـــمـــاته  لـــيـــتـــضـــاف إلى قـــائـــمـــة احلـــمـــيــر
ـــوروث ــــشـــهـــورة في ا الـــفــــاعـــلـــة درامـــيـــا ا
ه وحـــديـــثه (حـــمـــار احلــكـــيم الــعـــربي قـــد
وحمـار جحـا) ولقـد مزج أحمـد حالوة ب
الــعـــرائس بـــكل أشــكـــالــهـــا فــانــصـــهــرت في
تـأججة بتـقنية فنـية عالية بوتقته الـفنية ا
ــتـفــرج يــقـبــلـهــا كــأحـد األشــخـاص جـعــلت ا
ـــشــاركـــ في الـــعــرض وتــارة الــفـــعــلـــيــ ا
الالعب يـحرك الـعروسة الـتى تؤدى الدور
وتــــــارة يــــــؤدى دورا مــــــشــــــابـــــــهــــــا مع فــــــروق
(اجلـــنــدى اإلجنـــلـــيـــزى الــدمـــيـــة واجلـــنــدى
اإلجنــلــيــزى الــبـــشــرى وتــارة يــرمــز لــلــقــهــر
الـشـديـد عنـد حتـريك احلـمار الـذى يـرتدى

الـعــجـائـز الالتي احــتـرفن اخلـروج لــلـنـافـذة
لـرؤية مـايـحدث فـى الشـارع بـنـظرة فـوقـية
ولـرئيـس احلزب أيـضـا الذى اليـدرى بـأحد
ويـتــكـلم مـن شـرفــة قـصــره مع أداء احلـوار
ـــســرح بــأداء مــبــاشــر دون واألغــانى عــلى ا
ــزج بـــ مــســـرح الـــعــرائس تـــســجـــيل مـع ا

وخيال الظل.
 وقــد اســتــخـدم خــيــال الــظل أحــمـد حالوة
فـى عـــــــرض "بــــــتـــــــلـــــــومــــــونـى لـــــــيه" كـــــــرمــــــز
ونولـوجاته (أحـاديثه الذاتـية) في  مـناجاة
حـبــيـبــته الــتى فـقــدهـا وتــعـيـش في ذاكـرته
مـفـضـلــة عـلـيه احلالق وهــو مـاسح أحـذيـة
بـسيط رقـيق احلال فـكـان استـخدام خـيال
الـظل جتسيمـا وجتسيدا حلـواراته الذاتية
ومــــــكـــــــامن األلـم فـى ذكــــــريـــــــاته وخـالصــــــة

مشاعره.

وخـروجـهـا طـبـقــا لـلـمـشـاهـد الـتي تـتـطـلـبـهـا
الـتـمـثــيـلـيـة وقــد يـتم تـشـغــيل الـعـرائس عن
طـــريـق إدخـــال أصــــابع الــــيـــد أو الــــكف في
قـفازات تسمى بـالعرائس القـفازية أو يتم
حتريـكها عن طريق قـضبان حديـدية رفيعة
أو خـشـبـيـة ولكـن في مسـرحـيـة "بـتـلـوموني
ليه" استخـدم أحمد حالوة كل تلك األنواع
قـهورين وكـانت العـرائس مـثل أوالد البـلـد ا
ـهمـشـ (الـعـرائس التـى حتركـهـا خـيوط) ا
أو اجلـندي اإلجنـلـيزي الـذى يـحركه جـندى
آخــــر بــــشــــرى بـــنــــفس الــــزى ألنه مــــفــــقـــود
اإلرادة حـــ يــــســــاق إلى احلــــرب أويـــحــــتل
وذج احلـمار الـدمية بالدا أخـرى أو في 
أو الــبــطـل الــدمــيــة والــتى تــتــمــاثل مع بــطل
ــلـــبس وحـــتى الـــنــظـــارة أمــا الـــعــرض فـي ا
العـرائس القـفازيـة فقد اسـتخـدمت للـنسوة

ـسـرح الـطـلـيـعة علـى قاعـة زكى طـلـيـمـات 
ــســرحــيــة الـتــجــريــبــيـة بــالــقــاهــرة تـعــرض ا
الـكــومــيـديــة الــغـنــائــيــة "بـتــلــومـونى لــيه" من
تــألـــيف وإخــراج وبـــطــولـــة د. أحــمــد حالوة
(عــبــده الــغــلــبـــان) فــاطــمــة مــحــمــد عــلى (
زبـيــدة احلـبـيـبــة واالبـنـة) أحالم اجلــريـتـلى
(الــزوجــة) مع مــشــاركــة بــالــتــمــثــيل ولــعب
بالعرائس: محـمد حافظ حسام عبد الله
أحمد إبـراهيم سـيد رستـم محمـود سيد
نـــشـــوى إســمـــاعــيـل مــحـــمــد لـــبـــيب عــادل
عـــثـــمـــان نــــهـــاد نـــايل هـــشــــام عـــلى عـــبـــد
احلـــمـــيـــد حـــســـنى رفـــعت ريـــان تـــصـــمـــيم
عــرائـس الــقــفــاز ســهــام مــيـــخــائــيل ونــحت
ــاريـونـيت رجــال (أحـمـد حالوة) عـرائس ا
) تــــنـــفـــيــــذ مالبس ونــــســـاء (مـــحــــمـــد أمـــ
الـعـرائس روحـيـة بـدر ومــيـكـانـيـزم عـرائس
يــوسف رجـب وتــصــمـيـم الــديــكــور واألزيـاء
البـشرى د. مـحمـود سـامى أشـعار مـحـمود

جمعة وأحلان محمد عزت.
يــــــدور زمن أحــــــداث الــــــعـــــرض مــــــنــــــذ أيـــــام
صـر وحتى اآلن حول االحـتالل اإلجنليـزي 
ــعــانـاتــهـا حـيــاة "عــبـده الــغــلـبــان اجملـذوب" 
وإحــبـــاطــاتــهــا مــنــذ والدتـه مــرورا بــفــقــدانه
حـبـيبـته وانكـسـار احللم  والـتـفكك الـعربى
ــشـوه ــشــوش الــفــاقــد االنــتــمــاء ا واإلعالم ا
المح وضـــيـــاع أبـــنـــائـه ضـــحـــيــة الـــهـــويـــة وا
اإلدمــــان وابــــنــــته احلــــاصـــلــــة عــــلى شــــهـــادة
ساعدة جامعية وعمـلها في محل منذ أيام 
أبــيــهـا الــفـقــيــر وزواجـهــا الـعــرفي من الــولـد
ـدلل ابن رئـيس حــزب األمل وحـمـلـهـا مـنه ا
دون عــــلم والـــدهــــا وعـــدم الـــزواج الــــرســـمى
الــشـــرعى مـــنــهـــا فــتـــســلـــيــته ومـــتــعـــته الـــلــهــو
بـالـبـنـات ومـطـاردة الـشــرطـة لـعـبـده الـغـلـبـان
مـتـهـمـة إيـاه بـقـتل رئـيس احلـزب فانـتـهى به
األمــر مــجــذوبــا هــائــمــا في الــشــوارع مـرددا
جـــنـــرال.. بـــكـــبـــاشي.. شـــاويش.. كـــله مـــنه..
عبده الغلبان وهى مـسرحية تنتمي للكباريه
الـسيـاسى معـبأة بـالدالالت والـرموز وتـفتح
الباب على مصراعيه للتأويل كما كان يفعل
مـــؤدو خـــيــــال الـــظل واألراجـــوزات وأربـــاب

األدب الشعبى.
ــاريــونـيت) تــصـنع  في مــسـرح الــعـرائس (ا
الـدمى غـالـبـا عـلى شـكل بـشـرى أو حيـوانى
عـلى أن يـتـالءم حـجم الــعـروسـة أو الــدمـيـة
ـوظــفـة عـلـيه وتـتـحـرك ـسـرح ا مع حـجم ا
ــفـصـلـيــة بـواسـطـة أسالك أو تـلك الـدمى ا
خـيوط يجـذب الالعبون أطرافـها من أعلى
ـسـرحـيـة كالمـا اخلـشـبـة ويـسـجل حــوار  ا
ومــؤثـــرات وأغــانى عـــلى أشـــرطــة وحتــرك
الـــــدمى كــــشــــخــــصــــيـــــات ويــــرتب دخــــولــــهــــا

زج  حالوة 
ب العرائس
والتقنيات

الفنية 

سرحي جريدة كل ا
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. سرحى اجلديد "الزائر" للكاتب بول شاؤول وإخراج محمد عبد الدا > فرقة الشمس تستعد حاليًا لتقد عرضها ا

انكسار احللم
والتفكك العربى
أحد مالمح
سرحية  ا

فاطمة محمد على أبدعت غناء وتمثيالً

التجريب يواجه سوق عكاظ
سرحى شهد ا فى ا

ضمون. «2» فقدان واستالب ا
ــتـفـرج رفـضـه لـلـعـروض الـتــجـريـبـيــة بـنـاءً عـلى فـصـنع ا
ثنائية ظاهرها تعـبيرى وحقيقتها خيار وجودى يصدر
ــسـرح تــســيـطــر عـلى ــتـفــرج ألفـكــار عن ا عن انــتــمـاء ا

عقله.
لــقــد ســاهم الـــعــنــصــران الــســابــقـــان فى مــحــاولــة دمج
سـرحية الـتى تسـيطر مـفهـوم التجـريب فى العـكاظيـة ا
ـسـرح بـاإلضافـة إلـى رسم لـوحـة مـعـرفـية عـلى سـوق ا
شــديـدة الــتــنـاسق واالنــســجــام تـســتــدعى الـكــشف عن
منـطلقـاتها لـتوضيح عـدم وجود حضـور فعلى لـلتجريب
ــســرحى ونـــشــوء خــطـــاب مــعــاد ومــضـــاد له. حــتى ال ا
تــتــحــول الـــعــروض الــتــجــريــبــيــة إلـى أثــر مــعــرفى أشــبه
ــعــلــقــة اجلــاهــلـيــة الــتى كــانت تــعــلق وفق بــالــقــصــائـد ا

اعتبارات محددة.
صـرى ظاهريـاً فى ظل ثقـافة اتصـالية تـفرج ا يعـيش ا
ـعـلـومــات ولـكن فى احلـقـيـقـة تــهـيـمن مـعـلـيه ومــجـتـمع ا
بعض اخلـطابـات التـى تفـرض علـيه سلـوكيـات مهـيمـنة
وأذواقــاً مــقــنــنـة بــاعــتــبــارات مــخـتــلــفــة وأدوار مــحـددة
علومات يصبح سلفاً جتعله بدالً من أن يـعيش عصر ا
ـتـفرج ـعلـومـات مـعروفـة مـسبـقـاً  فـهذا ا إناء أو وعـاء 
يـعـيش فى ظل أجـواء كرنـفـالـيـة تسـتـبـد به وتـدمجه فى
عكاظية جديـدة تنطوى على االستعراض واالستهالك
ويـتـحـكم نـظـامـهـا الـقـيـمى فـى تـوحـيـد األذواق وطـريـقة
بدع سـرح. فسـوق عكاظ الـتقـليـدية كـان ا تـعامـله مع ا
بالنسـبة ألفراد مجـتمعه هو الـع السحـرية التى تروج
عبر عن أمجادها. أساطير قبيلته الفخر ببطوالتها ا
ـسـرح أداة تعـبـئة ولـكن الـعكـاظـيـة اجلديـدة جتـعل من ا
وجتــيــيش ومــصــدر إلــهــاب احلـمــاس وفــقــاً العــتــبـارات
ـتـفـرج عكـاظى (أخالقـيـة سـيـاسـيـة ديـنـيـة). فـتـجـعل ا
ـسـرحـية. وتـبـعاً الـطبع يـنـفـعل لتـركـيـبة هـذه الـعروض ا
ـــتــفـــرج نــظـــامــاً مـــعــرفـــيــاً ومـــحــاكـــمــة لــذلـك يــؤسس ا
ــسـرحــيــة من خالل صــيــغـة (مــا كــان أو مـا الــعــروض ا

يجب أن يكون).
ـسرحـى السـائـد يصـنع مـتفـرجاً عـرفى ا هـذا النـظـام ا
ــســرح عـــلى عــنــصــرين: األول يــبـــنى اســتــجــابـــته لــفن ا
انـــفـــعـــالى والـــثـــانى تـــآمـــرى فـــاألول يـــؤســسـه الـــعــرض
التقليدى فيجـعل منه متفرج / ذاكرة يعتمد على مهارة
ـسرحى  وكـذلك الـعـرض ينـطوى الـتـذكر وأن الـنص ا
ط من اإلدراك عـلى نــيـات ومــقـاصـد تــعـبــر عن خـلق 
ــبــدع واجملــتــمع.. هــذه الــنــظـرة يــتـطــابـق فــيه الــنص وا
ـثــابـة تــرديـد لــلـصـوت ـســرحى  الـتــقـلــيـديــة لـلـعــرض ا
الـســائــد فى اجملــتــمع وتــرســيخ لــلـمــعــنى الــواحــد الـذى
هـيمنة. وثمة نـفى جلدلية العرض تفـرضه اخلطابات ا
ـسرحى مع اجملـتمـع ألنهـا تعـتمـد على صـيـغة تـلقـينـية ا
ـتفـرج إلى مسـتودع يـحوى لـلمـعارف الـسائـدة. وحتول ا
ـسرحى إال االقـتبـاسات واالستـشهـادات وما الـعرض ا

وسيلة أو أداة ليكررها مرة أخرى.
أما االسـتجـابة الـثانـية وهى تـآمريـة فتـختص بـالنـظرة
إلى الـعـرض الـتـجـريـبى ذاته وتـضـعه فـى دائـرة االتـهام
والـــتــآمــر عــلى الــثـــقــافــة الــســائــدة ألنـه يــأتى من آخــر
(غـــربـى أو داخـــلى) احملــــمل بـــعـالمـــات خــــبـــيـــثــــة يـــجب
سرحية وجتفيف منابعها حتى ال اقتالعها من بنيتنـا ا
تقوض إحسـاسنا بـالراحة والطـمأنينـة. وال يخفى على
ـتـفـرج الـذى تـبـنى اسـتـجـابـته عـلـى الـتـآمـرية أحـد أن ا
سرحى موازياً للغزو الثقافى ومؤامرة يرى التجريب ا
عـلـيـنــا من اآلخـر ويـبـشـر بــهـجـمـة اسـتــعـمـاريـة جـديـدة
مــهـددة بــنــسف هــويــتــنــا الــثــقــافــيـة. وأن الــتــجــريب فى
النهايـة هو أحد الوسـائل التى يتسـتر بها اآلخـر لغزونا

إبداعياً. 
تفرج عـندما يشاهد إن هذه الـنظرية التآمـرية جتعل ا
عرضاً جتـريبيـاً يقع حتت وطأة غـربة ما يـعرض أمامه
ـقـهـور تسـتـعـصى ذاكـرته ـتـفـرج ا وصـعـوبـته ألن هـذا ا
ـعروض سـتـقـرة عـلى الـتـعـامل مع الـعـرض ويـحـرك ا ا
ــســرح عــقــد الــنــقص فى داخــله أمــامه عــلى خــشــبــة ا
عروض وصـنع معنى لـها النعدام ويخاف من مـجابهـة ا
كفاءته االجتماعية; وبالتالى اإلبداعية خاصة أن هذه
الــعــروض تـــتــطــلب مـــتــفــرجـــاً له الــقــدرة عـــلى أن يــضع
ـتكونـة فى كل حلظـة على محك االخـتبار وأن هويته ا
تفرج عن سـياقه القد ويلتحق بسياق جديد يتخلى ا
أكـــثــر رحـــابــة أو يـــنـــتــقـل من مــوقـع إبــداعـى إلى آخــر.
ـعـاديـة فـتــؤدى الـنـظـرة الــتـآمـريــة إلى انـغالق الـدائــرة ا
لــلــتـجــريب وتـكــتـمـل حـلــقـتــهـا بــوجـود بــنـيــة اجـتــمـاعــيـة
ـا هــو تــقــلــيـدى فــيــتــصــحـر تــرفض اجلــديــد وتــكــرس 
ــــســـرحـى فى أرض تــــعــــيش عــــلى الــــقــــيم الــــتــــجـــريـب ا
تـداولة وتـكون أذواقـاً طاغـية مـركزيـة ونظـاماً قـيمـياً ا
يؤسس أذواقاً عـامة جتـعل األكثريـة ترفض أى مـحاولة

خلروج األقلية عنها.

سـرحية إن سمـة العكـاظية الـتى تسيـطر على الـسوق ا
والـــتى حــاولت مـــســرحــة الـــتــجــريـب لــكى يــتـــمــاشى مع
ــتــفـرج مــنــظــومــة عـمــلــهــا ذات صــلـة وثــيــقــة بـتــكــوين ا
ــســـرحى حــيث ط مـــشــاهــدته لـــلــعــرض ا ــصــرى و ا
ـبـدع - الـبـطل) الـذى يـحـاكى صـورة ـتـفـرج (ا يـنـتـظــر ا
الشاعر اجلاهلى ليعـبر عن أفكاره الثابتة ويغذى قيمه
ـتــفــرج الــعـروض الــتــجـريــبــيـة وذوقه الـســائــد فــوضع ا
مـوضع االتـهـام مـركزاً اتـهـامه فى عـنـصـرين أسـاسـي

وهما:
سرحى.  «1» الغموض الذى يصاحب األداء ا

مشهد من عرض «األلوان السبعة » حملمد شفيق 

 مفهوم التجريب يكشف 
سرحية عن خلل فى بنيتنا ا

 هناك نظرات تآمرية 
ضد كل ما هو جتريبى
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عـنـدمـا حـضـر إلـيـنـا مـفـهـوم الـتـجـريب كـشف عن خـلل
ـســرحـيــة فى الـعــقـود األخــيـرة مـن الـقـرن فى بــنـيــتـنــا ا
الـعـشـرين ومن أبـرز عالمـات هــذا اخلـلل الـتى تـهـيـمن
ـسرحية ـسرحيـة بشكل عام والـصناعة ا على السوق ا

بشكل خاص.
كــــــشف عـن اخلـــــلل الــــــقـــــابـع فى أســـــاس الــــــصـــــنـــــاعـــــة
ـسرحـيـة مـنتـشـراً ب أركـانـهـا معـشـشـاً فى جوانـبـها ا
وهـــذا اخلـــلل هـــو اإلعالء مـن الــتـــطـــابـق عــلـى حـــســاب
ـعرفـى السـائـد على االختـالف والتـمـاهى مع الـنظـام ا
ــســـرحـــيــة حـــســاب اإلبـــداع عـــلى عـــكس الـــصــنـــاعـــة ا
الـغــربـيــة الـتى تــهـتم بــاالخـتالف واإلبــداع عن الـتــطـابق
والتـمـاهى لذلك يـشكل الـتـجريب لـديهـا عالمـة حيـوية
وبـــارزة لــلـــتـــجــدد والـــتـــغــيـــر اإلبــداعـى ويــدخـل مــكـــونــاً

سرحية. أساسياً فى صناعتها ا
وال يــعــد الـتــجــريب عــنـدهــا مــجـرد ديــكــور يُــضـاف إلى
الـــراسخ والــثـــابت أو عــنـــصــراً خــارجـــيــاً عن تـــطــورهــا.
فـيـسـمـح ذلك دائـمـاً لـلـمـسـرح الـغـربى بـأن يـضع هـويـته

تكونة موضع تساؤل بصورة مستمرة. ا
ــسـرحى فى إن بــدايـة االعــتـراف بــحــضـور الــتـجــريب ا
الـبنـيـة الثـقـافيـة اتـخـذ صورة مـؤسـسيـة حـ استـشـعر
صــاحب الــقــرار بــحــركــة الــتــاريخ وبــضــرورة الــتــجــديـد
ـســرحــيـة من جــمـود ـا وصــلت إلـيـه الـســوق ا نــتـيــجــة 
ـبــدعـ الــذين يـنــادون بـالــتـغــيـر فــحـاول جــمع شـتــات ا
ـؤسـسـة الرسـمـية . لـذلك شكـلت ا والـثـورة على الـقـد
ـسـرحـة ـركـزيـة لـلـتـحـديث. وحـدث مـا أشـبه بـا الـنـواة ا
ـــفـــهــــوم الـــتـــجـــريـب ذاته وهـــيـــمـن عـــلى فـــعــــله الـــوعى
ـؤسـسـة تـأسـيسه ؤسـسى الـسـائـد وعـنـدما حـاولت ا ا
ـسـرحـيـة  إعـادة إنتـاج بـنـيـة أصـيـلة فى فى السـوق ا
ـعـرفـيـة وهى سـوق عـكـاظ تــربـتـنـا الـثـقـافـيـة وذاكـرتــنـا ا
(الـــتى تـــنـــشـــأ عن اجـــتـــمـــاع ســـادة الــقـــوم واألمـــراء فى

اجلــاهـلــيـة لالســتـمــاع إلى شـعــرائـهم وطــريـقــة نـظــمـهم
البالغـية لتـقاليـد القبيـلة وعرض أمـجادها وبـطوالتها)
هـذه الـكـرنـفـالـيـة الـعـكــاظـيـة لم يـتـحـول فـيـهـا الـتـجـريب
فــــقط إلى نـــشــــاط مـــنـــاســــبـــاتى ونــــدوات ومـــؤتـــمـــرات
ــبـــدعــون قــدراتــهم عـــلى اكــتــشــاف يــســتــعـــرض فــيــهــا ا
بالغـات جسـديـة جـديـدة والـوقـوع فى أسـر لـذة تـقـنـية
ــســرح بــعــيــدة فى بــعض األحــيــان عن مــجـانــيــة لــفن ا
ـسـرحى ذاته اجملتـمـع وطبـيـعـته بل طـبـعت الـتـجـريب ا
بـصــفــة رسـمــيــة له تــقـالــيــده وعــاداته وأفـكــار مــحـدودة

بسقف مع ال يستطيع أحد الفكاك منه.
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ـعانى > إن مـسرحـية "هـامـلت" قادرة عـلى خـلق طـاقة شـعوريـة هـائلـة وتـفجـيـر قدر كـبيـر من ا
سرحية سرحية نفسه وتصبح "هـاملت" الشخصية ال "هاملت" ا الفلسفية ال يحتمـلها نسق ا

تفرج. سئولة عن إثارة هذا الكم من العواطف واألفكار فى وجدان وعقل ا هى ا

> إن شـخـصــيـات مـثل هـامــلت ودون كـيـشـوت وطــرطـوف هى "شـخــصـيـات جـاهـزة
درامـيًـا" وبالـتالـى فهى تـستـطـيع التـجـوال فى دنيـا األدب والفـن طلـيقـة مـفكـوكة

اإلسار من أعمالها األصلية.

> مسرحية "اشهد يا قمر" للكاتب جنيب سرور يقدمها نادى مسرح طهطا بسوهاج من إخراج محمود إبراهيم أبو زيادة.

سرحي جريدة كل ا
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سرح بعرض "إعداد راقص" تأليف وإخراج عالء زين. هرجان اخلتامى لنوادى ا > نادى مسرح األنفوشى يشارك فى ا

لــتـكـمـلـة الـلـوحـة ولـتــأكـيـد عـنـصـر الـديـكـور
جلـمـال الـلـوحات واحلـركـة لـراقص الـتـنورة
ولد ووجود هذه األلوان داخل فى مشـهد ا
األمـاكن اخملـتـلـفـة الـتى زارهـا بـطل الـعـرض
تؤكد تمـكن مهندس الديكور "محمد هاشم"
مـن أدواته واســتـــطــاعــتـه جتــســيـــد األمــاكن
ـكـان ولـتـؤكـد روح بـتـيـمـات بـسـيـطـة تـرسم ا
الــرمــزيــة فـى الــعــرض ويــحــقق االنــتــقــاالت
تابعـة الرحلة من شاهـد  السـريعة بـتغييـر ا
ــتالحــمــة والــتى تــدل كــوخ األم بــأخــشــابه ا
عـلى حـالة الـفـقر الـتى تعـيـشهـا األم وباهى
ثم مـشـهـد الفـرح والـعـودة مرة أخـرى لـلـكوخ
ثم هـرب بــاهى لــيـجــلس بـجــانب الـنــخـتــلـ
ـلـتـصـقـتـ بـاألرض فـهـمـا مـجـرد جـزع ا
للـنخلـت لـيؤكـد أنه كلمـا حاول االبـتعاد عن
الــواقع كـــلــمــا الــتــصق أكــثــر بــاألرض أكــده
اخملـرج بـاألغــنـيـة بــيـنه وبـ أمه والــنـقل مـا
بــ الـــكــوخ والــنــخـــلــتــ فى الـــوقت نــفــسه
بـتـغـيـيــر اإلضـاءة والـنـقل بـيـنـهـمـا ثم مـشـهـد
ـوحى بـوجود اجلـن والشـيـاط بـالتـشـكيل ا
هذه األيدى واألذرع التى نراها ترفع سقفًا
وكأنها أعمدة للمكان بألوان ما ب األصفر
واألحـمـر واألسـود والـتـنـوع بـ هـذه األلوان
سـرح أكده اخملـرج تـشكـيلـيًا فى ملء فـراغ ا
بــاالســـتــعــانـــة بــاألقــزام لـــيــشــكـل بــهم اجلن
والــــشـــيــــاطــــ ومـــطــــاردتــــهم لــــبــــاهى وهم
ـسـكـون بــالـسـيـوف وسـيـطـرة مـلك اجلـان
ـوقعه فى وسط الـتـكـوين بكـرسـيه ورجاله
ـــرددين لــكـالمه فــظـــهــر الـــتــنـــوع وســرعــة ا
ــشـــهــد مـن أعــلى احلــركـــة لـــيــصـــبح هـــذا ا
مـــشـــاهـــد الـــعـــرض عـــلى مـــســـتـــوى الـــرؤيــة

التشكيلية واحلركية.
البس لـ "مـروة عودة" فقد تميزت أما عن ا
وتـــنـــوعـت بـــاأللـــوان وســـاعـــدت فى تـــكـــوين
الـنـســيج الـعــام مع الـديـكــور طـوال الـعـرض
يـؤخذ عـليـها عـنصـر الفـقر والـذى لم يـظهر
البس جــيــدًا فى لــوحــة األم فــلم تــتــواكب ا
وفـقر الشـخصيـة بالـنسبـة لباهى أو أمه مع
ــوجـود وتـنـوعت فى بـاقى الـكـوخ اخلـشـبى ا
مناطق العـرض. ولم يظهر اجلانب التمثيلى
ـــثل قــوة األداء الــغــنــائـى; فــبــطل الــعــرض
ـطــرب "أحـمــد إبـراهــيم "الـذى أظــهـر قـوة ا
فـى األداء الـغــنــائى وتــنـوعـه بـصــوته الــرنـان
وإحـساسه والـذى لم يـسـتطع أن يـظـهره فى
التمثـيل فكان على وتيـرة واحدة من الناحية
الـــشــعـــوريــة بــعـــدم إظــهـــار احلــزن أو مــرور
الـوقـت بـالــرغم من تـغــيـر شــكــله فى بـعض
األحــــيــــان واكــــتــــشــــافـه لــــبــــعض من أجــــزاء

شخصيته. 
الــشىء نـفــسه بـالــنـســبـة لـ "حـكــيـمــة" "لـيـلى
ـعبـر. وضح عدم جـمـال" بصـوتهـا وغنـائـها ا
ـسـرحى االهــتـمـام بــالـتــمـثـيـل فى الـعــرض ا
وعـدم بـذل اجلــهـد فى إظـهــار هـذا اجلـانب
إال مــنــاطق بــســيــطــة مــثل "جــيــهــان ســرور"
والـتى أظـهـرت طـاقـة تـمـثيـلـيـة جـيـدة واعدة
من خـالل الـــتـــنـــوع فـى األداء واحلـــركـــة فى
مــشــهــد اجلـن ومــشــهــد اجملــانــ و "أحــمـد
شـمس" "شــيـحــة األهـطل" ومــحـاولــة إيـجـاد
جــزء يـــخـــفف من وطـــأة الــرحـــلــة لـــيـــرتــبط
بــالــصــالــة من خالل اإلضــحــاك عــلى حــاله
ؤداة بـالـرغم من خـروجه من الـشـخـصـيـة ا
وعبد الـله حفنى "ملك اجلن" لوال محاوالته
ـــطــول نـــزع الـــضـــحـــكـــات من خالل أدائـه ا
والــذى أبـــعـــده عن دوره وأثــر عـــلى اإليـــقــاع
وظــهــرت «نــيـــرة» وتــقــمــصــهــا لــدور احملــبــة
لـــبـــاهى ومـــســـاعـــدة أمـه ويـــؤخـــذ عـــلـــيـــهــا
الـبــكـائـيــة فى األداء. ظـهـرت اجملــمـوعـة فى
الـــفـــرح أو أهل الـــبـــلـــد أيـــضًـــا فى مـــشـــهـــد
اجملـــــانـــــ وتـــــمــــــيـــــزت بـــــظـــــهـــــور األقـــــزام

واستخدامهم اجليد فى مشهد اجلن. 
كل هــذا اجلـهــد كـان خـلــفه اخملـرج مــحـسن
حــــلــــمـى الــــذى جــــمع كـل هــــذه الــــطــــاقــــات
ــســرح بــاحلــركـة والــثــيــمــات عــلى خــشــبـة ا

وسيقى والغناء والتشكيل. وا

شخصيـة باهى وأغنية "الفرح" حيث ذهابه
لتهنئة "شيحة األهطل".

"أنا جاى أهنى أمك وأبوك
وها أغنى للى يحبوك

وها أرقص ع الناى والطبلة
وأقولك مليون مبروك".

لــيـشـكل نـسـيـجًـا مـن تـركـيب مـفـردات الـلـغـة
ـنـاجـاة بـاهى لـتـكـوين صـورة شـعـبـيـة حـتى 
لــنـفـسـه يـؤكـد مــكـنـونـات الــشـخـصــيـة والـتى

كانت تعرف مصيرها من خالل قوله:
"من جوه قلبى تقب اآله على لسانى

والهمس فى ودانى أصبح صوته حيانى
بعت جاهى أنا علشان جتيب جانى

ال جانى.. جانى.. وال اللى كان هنا جانى".
ــوســيـقى كـثــيــرًا من األمــثـلــة والـتـى قـامت ا
حملـمـد بـاهـر بـتـأكـيـد هـذه الـثـيـمـة الـشـعـبـية
ــسـيــطــرة مــنـذ بــدايــة الــعـرض خــصــوصًـا ا
ـألـوفة لـألذن واحلوار بـبـعض من األحلـان ا
ــتـداخل مــا بــ اآلالت الـشــعـبــيـة بــكل مـا ا
فـيها من تنـوع لتجد الـطريق السهل لـقلوبنا
سرحى كانة األكـبر من العـرض ا ولـتحتـل ا
لــتـأكـيـد فـرقـة اآلالت الـشــعـبـيـة لـتـصـبح من
ـســاحـة أعـلـى أدوات الـعــرض ذلك لــكـبــر ا
غـناة ليـصبح عـرضًا مـوسيـقيًا ـوسيـقيـة وا ا
ضـــاعت فـــيـه الـــدرامـــا - أســـاس الـــعـــمل -
وسـيـقيـة أيـضا فى ـقدمـات ا وذلـك لطـول ا
ـــمــكن أن يـــخــتــزل األغـــانى الــتـى كــان من ا
الـبـعض مـنـهـا دون الـتـأثـيـر فى الـتـسـلسل أو
فـى اإليــــــقــــــاع الــــــعـــــام "ذلـك بــــــرغـم جـــــودة
وسـيـقى وجودة األداء واالنـضبـاط لـلفـرقة ا

ؤدية لها". ا
أمـــا عن االســـتــعـــراضــات حلـــسن إبـــراهــيم
فــتــشــكـل جــزءًا كــبــيــرًا من تــشــكــيل الــفــراغ
وسيقى سرحى وذلك الرتبـاطها بعنـصر ا ا
ـشـاهد وتـنـوع االسـتـعـراضـات سـواء داخل ا
ــشــاهــد كـكل الــتــمــثـيــلــيــة أو بـالــربط بــ ا
واستخدام إكـسسوارات بسيطة من أقمشة
وعـمل لوحات تكـميليـة للمشهـد كلوحة موت
الئـكة وغـناء "حكـيمـة" أم بـاهى وجتسـيد ا
"روح احلـــيـــاة" و"بــاهـى" أيــضـــا والــتـــشـــكــيل
بــالـشـيـفـون لـلـتـأكـيــد عـلى احلـالـة الـنـفـسـيـة
لــــلــــشـــخــــصــــيــــات واســــتــــخـــدام الــــكــــراسى
والــشــمـســيــات فى الـبـالج والـلــعب بــاأللـوان

الثيمة; ثيمة فقدان الذات والفشل ثم يقتاد
بـــاهى إلـى مــســـتـــشـــفى اجملـــانــ لـــلـــهــروب
لـيـخـتــاره اجملـانـ إمـبـراطـورا لـهم فـيـرفض
ذلـك ليـكمل رحـلـته حيث يـظهـر عـلى خشـبة
ـسـرح مع "روح احلـيــاة" فى الـنـهـايـة والـتى ا
أكـدها اخملـرج كشـخصـية مـقابـلة لـشخـصية
; "بــــــاهى" مـن خالل عــــــدم تـالقى االثــــــنـــــ
ـشى ويــدور فى طـريـق عـكـسى فــكالهـمــا 
عـن اآلخـر لـلــتـأكــيـد عـلـى أنه لم يـعــثـر عـلى
نفسه وأنه إنـسان غير مكتمل التكوين وأنه
كــان ثــمــرة بـال نــواة وإنــسـانــاً غــيــر مــكــتــمل
الـتـكـوين وعـنـدئـذ ال بـد وأن يـخـتـار الـنـهـايـة
ـأساويـة كشـخصـية تـملـكيـة متـمردة ولـكنه ا
ظـهر فى الـعـرض عكـس ذلك بأدائه ألغـنـية

توحى باألمل واحلياة.
قـام سعيـد حجـاج بتـمصـير النص من خالل
تلك الرحـلة التى شاهدناها والتى حاول أن
ــولـد ــظـاهــر الــشــعــبـيــة كــا يــضع بــهــا من ا
ظـاهر الشـعـبى وحفـاظ اخملرج عـلى هـذه ا
بـتـهل) ومـحـاولة وتـأكيـد الـراوى الـشـعبـى (ا
ـؤلف البـعد عن النـص األصلى ولكـنه تأثر ا
تأثرًا كبـيرًا بالنص األصـلى ومراحل الرحلة
ـشــاهـد الـكـثـيـرة بــبـحث الـبـطل عن ذاته وا
فـنـجـد األحـداث طــويـلـة ألن الـنص األصـلى
كتب لـلقـراءة فنـجد الـنقالت الـكثـيرة والتى
كانت من الضـرورى أن تختزل بـدون التأثير
ــغــارة عـلى عـلـى الـعــمل كــكل مـثـل مـشــهـد ا
ـثال وهـروب اللـصوص وتـركهم كـنز سبـيل ا
جرد سمـاعهم صوت شخص اإلمبراطـور 
قادم واخللط بـ باهى فى اللوحة السابقة
لـها وكنـز اإلمبراطـور احلقيـقى الذى لم نره
ولـم نـــــعـــــرفه نـــــحـن فى صـــــالـــــة الـــــعــــرض.
واألشعار كانت لـسعيد الفرماوى بنظم جيد
فـردات شعـبـية مـنذ لـلكـلـمات الـتى تـوحى 

البداية مثل:
ر "إيه اللى رماك ع ا
قال: اللى منه أمر

يا مصدق األحالم..."
وهــنـــا يـــوحى بـــأن هــذه الـــرحـــلــة اخلـــاصــة
بــبـاهى مــا هى إال نـتـيــجـة ألحالمـه بل أنـهـا
أمــــرُّ من الـــواقـع بـــبـــحـــثه عـن ذاته "جـــوهـــر
نـــفــسه" مـــرورًا بــأغــان كــثـــيــرة مــثـل أغــنــيــة
"كـــداب" بـــيــنـه وبـــ أمه والـــتى تـــؤكـــد بـــهــا

تـعرض فرقة اآلالت الـشعبيـة التابعـة لقطاع
الـفـنـون الشـعـبـية واالسـتـعـراضـية مـسـرحـية
"فى يــوم.. فـى شــهــر .. ســبـــعــة" عن رائــعــة
إبـسن "بــيـرجـيـنـت" والـتى كـتــبـهـا ضـمن 26
عــمالً مــســرحـيًــا وقــد ألــفــهــا لــلـقــراءة ولم
ــسـرح بل يــقـصــد أن تـعــرض عـلى خــشـبـة ا
تراخى إلى لكى ينبه شباب بالده الكسول ا
عـيـوبه اخللـقـيـة والـسـلـوكـية وإلى أنـه أسلم
ـتـراخـ فى وقت نـفـسه ألحـالم الـكسـالى ا
اسـتيقـظت فيه األ عـلى الثورة الـصنـاعية
وكـتب مـسرحـيته بـالرمـز ليـب أن احلـقيـقة
ال تبدو فى صورتها الصادقة إال فى أعماق
األشــيــاء ويــتـم الــكــشف عن هــذه األعــمــاق
بـالــرمـز واإليـحــاء والـتـلــمـيح ولـيـس بـاجلـهـر
والــتــصــريح "ألنـهــا عــوامل خالقــة فى نــظـر
ـتــفـرج أو " ولـيـس لـتــعـويــد ذهن ا الــرمـزيــ
الــقــار الــبالدة واالتــكـال عــلى غــيــره. وقـد
جـمع إبـسن فى شـخـصـيـته فـكـرة االغـتـراب
والـغـربـة مــعًـا ألنه عـاش حـالـة تـمـرد ثـقـافى
مفارق لبـيئته وعصره حيث جاب الكثير من
ــنــاطق فى رحــلـة غــربــة طـويــلـة الــبــلـدان وا
اخـتـلط فيـهـا الواقع بـاخلـيال بـحـثًا عن ذاته
أو بـحــثًــا عن هــويـته الــواقــعـيــة حــيث عـاش
صر ثـقافات أجنـبية مغـايرة انتهت بـزيارته 
ستشفى األمراض مرورًا بليـبيا واحتجازه 
النـفـسيـة بـالعـبـاسيـة; تـلك الزيـارة الـتى كان
لـهـا األثـر الـكـبـيـر فى رحـلـة بـيـرجـيـنت بـطل
ـثـابـة الـشـخـصـيـة مـسـرحـيـته والـتى كـانت 
الــقــنــاع الـتى حــمــلت عــلى عـاتــقــهـا مــعــرفـة

ؤلف وثقافته وآراءه. ا
ــــســـرحى بـ "بــــاهى" هـــذا يــــبـــدأ الــــعـــرض ا
ــاجن الــذى يـقــوم بــأفـعــال تــديـنه الـكــاذب ا
مــجــتـمــعــيًـا فـى اجملـتــمع الــذى يــعـيـش فـيه
فــالــكل يــكــرهه حــتى أمه تــرفــضـه مــعــنــويًـا
بـأغنيـة "كداب" والتى تـؤكد هـذه الشخـصية
الـتمـلكـيـة منـذ البـدايـة فهـو شخص مـوهوم
مــتـمــحــور حــول ذاته لـيـس فى داخــله سـوى
نـفــسه بـاعـتـقــاده بـأنه حـزمـة من الــعـبـقـريـة
والـنـبوغ لـيس له مـثـيل وأنه سـيصـبح مـلـكًا
لـألرض وتمرده عـلى مجتـمعه وعـدم توافقه
مـعه نـرى ذلك واضـحًـا مـنذ الـبـدايـة مرورًا
بــزفــاف "شـيــحــة األهـطـل" الـذى يــســتـنــجـد
بــالــكـل لــيـجــد مـن يــســاعـده لــلــدخــول عــلى
عـروسـه الـتى تـرفـضـه فـيـسـتــجـيب له بـاهى
ويـدخل إلـيـهـا لـيـخـطـفـهـا ويـهـرب بـهـا لـيـنـال
غرضه منهـا ويتركها تعود إلـى القرية لتقتل
عـلى أيـدى أهل الـقـريـة بـعـد أن أحلقـت بهم
العـار ويبـحثـون عنه لالنـتقـام فيـهرب باهى
ويـنتقل ألكـثر من مكـان ليحـقق حلمه فى أن
يــصـبح مـلــكًـا لألرض فــتـظــهـر له ابــنـة مـلك
اجلـان والـتى يـقــوم بـتـقـبـيـلـهــا فـيـتم اقـتـيـاده
ــقـابـلــة مـلـكًــا اجلـان نـتــيـجـة ـمـلــكـة اجلـان 
لـفــعـلــته مع ابــنـة مــلك اجلـان والــتى تـتــمـنى
الــزواج بــبــاهـى فــيــعــرض مـــلك اجلن عــلى
مـلكة مـلكـة ثم باقـى ا باهى ابـنته ونـصف ا
ـات مــلك اجلن ويـحـاول الــتـأكـد من بــعـد 
جـــديــة بــاهـى بــعــمل اخـــتــبــار له لـــيــأكل من
الـقطـعـة الـذهبـيـة وتركـيب ذيل لـيـصـبح مثل
اجلـن وأن يـخـرم عـيـنه الـيـسـرى لـيـرى كـمـا
يــروان ويــرفـض بــاهى خــرم عــيــنه ويــهــرب
مـنـهم ليـجـلس وحيـدًا ينـاجى نـفسه ويـناجى
أمه وكـأنه تأكـيد عـلى ثـيمـة بـحث باهى عن
نــــفـــسه وذاته. تـــظـــهـــر له شـــخـــصـــيـــة "روح
احلـيـاة" والتـى قابـلهـا فى فـرح شيـحـة والتى
ــجــرد رؤيــته وهى شــخــصــيـة ارتــبــطت به 
ـمـكـن أن تـمـثل حتـمل اخلــيـر واحلب ومـن ا
وجه الـعـمـلـة اآلخـر لـشـخـصـيـة بـاهى يـتـأكد
ـجـمـوعـة األغـانى الـتى تـؤديـهـا والتى ذلك 
تـــدعــوه لـــلــعـــودة لــتـــتــوالـى رحــلـــة بــاهى فى
الهروب وبـحثه عن ذاته فيركب البحر ألحد
األمـــاكن لــــيـــجـــتــــمع حـــولـه مـــجـــمــــوعـــة من
ـستفيـدين يسكرونـه ويقيدونه لـيسرقوا ما ا

معه من ثروة جمعها أثناء رحلته. 
تـتــوالى األحــداث ويـبــدأ بـاهـى فى الـتــحـول
الــفـعـلى ويــرتـاد أمـاكن لم يــكن قـد رآهـا من
نـشد ـولد ومـا به من مظـاهر كـا قبل مـثل ا
ـنشـد والتى تـؤكد وراقص التـنـورة وكلـمات ا
أيضًا شـخصية باهى من خالل التنويع على
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في إمـــكــانـــيــة تـــوزيع مــصـــادرهــا وجـــعــلـــهــا
عـنـصرًا أسـاسًـا في الـتـعبـيـر الـدرامي ح
ال يـقتصـر اخملرج في قـراءته على تـوظيـفها
دالليًا وجماليًا على حالة جزئية من الوجود
ـمـتـد في فــقط بل عـلى شـمـولـيـة الـوجـود ا
ـسرحـي بـصـيـاغة الـواقـع الـزمـني لـلـعـرض ا
صــور درامــيـة تــشــكـيــلــيـة مــرافــقـة لــلــحـدث
واحلــــركــــة إذ عـــــدا عن جتـــــســــيــــد الــــرؤى
تطورة والتصورات أسـهمت تقنية اإلضاءة ا
أيـضًـا في تـنـاسق األلـوان وتـنـاسب األبـعاد
ــكـــان وخـــلق الـــظـل وتــشـــكـــيل وحتـــديـــد ا
ـطـلـقـة وبـ الـضـوء ــسـاحـة بـ الـعـتـمـة ا ا
ـناسبـة للمـشهد ـناخات ا الـساطع وخلق ا
والــتـركــيـز عــلى حــدث مـعــ وعـلى حتــديـد
زمــــانـه وعـــــلى الـــــتــــنـــــاغـم بــــ األســـــلــــوب
ـــوضــوع واإليـــقـــاع والــشـــكل وأيـــضًــا في وا
الــبـنـيـة اإلبـداعــيـة من خالل مـا يـودّ اخملـرج
تــمــريـره بــرسم صــورة مــرئـيــة لــهـا دالالتــهـا
الـتـعـبـيـرية تـصبّ فـي عـمق الـنص وجـوهره
سرحي ُـتلقي إلى صميم اإلجناز ا وتقود ا
مُــبــعــدة إيـاه عن الــغــوص في عــالم الــتـأويل
الال متنـاهي وليس عن عالم اخليـال السمة
ــســرح حـــيث الــفــضــاء الــذي الـــبــارزة في ا
ـمثل فـضاء يـجتـمع فيـه اخليال يوجـد فيه ا

والواقع في فضاء موجود.
إن هـذا الـتـناقض الـنـوعي يـجعل من الـفـضاء
ـكـان األكــثـر عـمـًقــا لـلـداللـة عـلى ــسـرحي ا ا
ــســرحي ألن ـــزدوجــة لــلــمــكــان ا الــصــورة ا
ـكـان الذي يـنـجـذب نـحوه اخلـيـال هـو الذي ا
ــكن أن يــبــقى مــكــاًنــا بــأبـعــاد هــنــدســيـة ال 
ـــكـــان ـــوجـــود فـي هـــذا ا ـــمـــثـل ا فـــقط فــــا
والـبــعـيـد فـي مـكـان آخـر وزمــان آخـر. حـيث
يـعـيش الـقـصـة الـتي يـحكـيـهـا يـخـلق ازدواًجا
ُـتلقي مـزدوًجا بـدوره أيًضـا وال يعود يـجعل ا
ـسـرحي هـنــا يـعـد فـضــاء جـمـالـًيـا الـفـضــاء ا
ا فـضاء داللًيا بنـقطة التالقي ب فقط وإ

اإلمكانيات تُـسهم التكنولـوجيا في التوظيف
الـــداللي واجلــمــالي لـــلــمــوســيــقى واإلضــاءة
بـشـكـل فـاعل في قـراءة اخملـرج وخـصـوصًـا
ـلك حـسّـاً تشـكيـلـيًا يـتـرجمه اخملـرج الذي 
بـدعة ـوسيـقى ا في تلـوين الفـضاء بـصور ا
ُـتـحركـة جاعالً مـنهـا مُعـادالً تعـبيـريّاً في وا
ـكـان والـزمـان ومـعـادالً األســلـوب والـلـغـة وا
ــــوقـف الــــدرامـي كــــمـــــا فــــعل مـــــؤثّــــرًا فـي ا
"بـــريـــخت" عـــنـــدمـــا أراد أن يـــحـــقق تـــأثـــيــر
ؤلف: الـتعبـير في حلظـات معيـنة عمل مع ا
"كورت فايل" لـلتوصل إلى نوعـية خاصة من
ـوسـيـقى اآللــيـة بُـغـيـة الـتــرجـمـة الـعـضـويـة ا
سـرحي ما ُتـلـقي وتذوقه لـلعـرض ا لفـهم ا
ـسـتـخـدمـة يـعـنـي أن وسـائل الـتـكـنـولــوجـيـا ا
شــكّـلـت إسـهــامًــا لـلــتــعـبــيــر ولم تـعــد مــجـرد
ا وسـيلة حتـمل توظـيفًا زخـرفة دراميـة وإ
داللـيّاً مـبـنيّـاً على آلـيّـة تتـفق مع بـنيـة النص
وأدلته وبنـية العرض وآليـته بحيث ال تبدو
ا حتمل ب وسيقى جميلة بظاهرها وإ ا
طيّـاتـها مـضـمونًـا وسيـاقًـا فكـريًـا يتـجلّى في
مـــوســـيــــقى حتـــمل الـــعــــديـــد من الـــوظـــائف
الـسـيـكـولـوجـيـة واالجـتمـاعـيـة مـثل: الـتـعـبـير
االنــفـعـالي والـعــقـلي والـتـعــبـيـر عن األفـكـار
وجتــسـيــدهـا والــتـواصل بــنـقل االنــفـعـاالت
ــوّهـا وتــرجــمـة الــوظــائف الــنــفــســيــة في 
وبـنـائـهـا وتـشـكـيـلـهـا لـذروة االنـفـعـال وقـمـة
التعبـير وأيضًا في الهـبوط من القمة وفي
الـراحــة واالسـتـمـتـاع اجلــمـالي وهـنـا سـؤال
ُـخـرج أن يـجسّـد ويـعـبر كن  يـطـرح: كيـف 
عن كل هذه الوظـائف لوال مكثّـفات الصوت
الــتي تــوفــرهـا الــتــكـنــولــوجــيـا بــهــدف تـوزيع
ــســـرح ونـــشــر ـــوســيـــقى عـــلى خـــشـــبـــة ا ا
سحرها ومـذاقها في الفـراغ الدرامي تمامًا
كـالـكـهـربـاء الـتي أسـهـمت إلـى حد كـبـيـر في
تـــــغــــيـــــيــــر جـــــذري في اإلضـــــاءة لـــــيس في
ا سـرحي فـقط وإ أسلـوبـها في الـعـرض ا

فـي ضـوء مــا اسـتـحــدث من مــعـارف عـرف
اإلنسان أن الـكون مُنـفتح وال نهائي وأن كل
شـىء يـــتــغـــيـــر الـــعــمـــارة واآلداب الـــعـــلــوم
الـطـبـيـعـيـة والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة االقـتـصاد
والــفن ونــحن نــعــيش الــيــوم وفــقًــا ألحـداث
صــوّرت ومـازالت تــصـوّر لـنــا الـكــيـفــيـة الـتي
يـعـمل بـهـا هـذا الـكـون وال بـد أن تـؤثـر هذه
الــنـظـرة فـي سـلـوكــنـا وأفــكـارنــا في احلـيـاة
تـمــامًـا كــمـا أثـرت فـي أولـئك الــذين عـاشـوا
ـاضي وتـرانـا مــثل من سـبـقـونـا مـعــهـا في ا
ـفاهـيم التي ال تـتالءم مع نـظرتـنا نُسـقط ا
كـن أن تكون في رأينا خـطأ أو شيئًا ألنها 
عـفـا عـلــيه الـزمن فـالـتــغـيـرات الـتي طـرأت
عــلى أفــكــار الـبــشــر تــولّـدت عــنــهــا عـادات
وأعـراف وأسالـيب تفـكيـر جديدة بـقيت مع
الــزمن لـتــشـكّل عــنـاصــر رئـيــسـيــة من بــنـيـة
احلـيـاة احلديـثـة حـيث أصـبـحـنـا نعـيش في
زمـن يبـلغ فـيه مـعـدل الـتـغيـيـر درجـة عـالـية
األمـر الذي يجـعلـنا نقـرّ بأن كل جـديد ليس
ــا إلى تــطــويـر وجتــديـد مــآله إلى زوال وإ
وهذا اجلديد يـتمثل في وسائل التكنولوجيا
ُواكب بدوره الـناجتة عـن التطويـر الفكـري ا
ـــســرح  –وعـــلى مـــرّ لـــتـــطـــويـــر الـــزمـن فـــا
الـعصور - مـنذ نـشأته إلى يـومنـا هذا كانت
الـتـكـنـولـوجـيـا ومـازالت مـحـطّ جـدل ومـحور
نــقـاش حـادّ فـي جـدوى أهـمــيـة الـدور الـذي

سرحي. تلعبه في العرض ا
سرح لقد أسهـمت التكنولوجـيا في أجهزة ا
ُبدع أن وتـقنيـاته وأتاحت اجملـال للمـخرج ا
يـــتـــعـــامل مع عـــنـــاصـــر ومـــفـــردات اإلخــراج
بـطـريــقـة مـتــكـامـلــة غـيـر جتــزيـئـيــة كـمـا في
الـسـابق وبوحـدات دالليـة وجـمالـية مُـتصـلة
بعضهـا ببعض مع ترابط جدليّ فيـما بينها
مُـــدركــا أن االســـتـــخـــدام اخلــاطـئ لــوســـائل
الـتكـنـولوجـيـا احلديـثـة والسـعي من خاللـها
وراء اإلبـــهـــار جملــرد الـــتـــجــريب والـــتـــغــريب
فـقـط يـخــلق بـالــتـأكــيـد فــجـوة مــا بـ رؤى
ُـتــلــقي أيًــا كـانت درجــة ثــقـافــته. فــاخملـرج ا
الــــذي يــــعـي أهـــمــــيــــة الــــتــــوظــــيف الــــداللي
واجلـمالي للـتكنـولوجيـا في قراءته هو ذلك
ــــلـك أدوات إبــــداعـــــيـــــة بــــصـــــريــــة الـــــذي 
وتشكيـلية للخطّ والـلون والضوء واحلركة
والــكـتـلـة والـفـراغ والـصـوت داخل الـفـضـاء
الــدرامـي وهــو أيـضــا ذلـك الــذي يـدرك أن
ُـتـلـقي الـكـلـمــات اجملـردة وحـدهـا ال تـكـفي ا
ـسرحي وتـمـكنه من فـي معـايـشته الـعـرض ا
ـكـان; إال إذا رسم له اإلحـسـاس بـالـزمان وا
ـرئـيــة والـسـمــعـيـة اخملـرج أبـعــاد الـفـضــاء ا
لـتمكـينه من الدخـول في جدل ذهني نـتيجة
مـختلف الـترتيـبات الـداللية الـتي تُسهم في
ترجمتهـا وسائل التكنولوجيا احلديثة فقط
ـنــصـة الـدوّارة ورفع األشـيـاء فــبـعـيـدا عن ا
وإنـزالهـا وحـركة الـسـتارة اخلـلـفيـة وحـركة
ــــنــــصــــة وغــــيــــرهــــا كــــثــــيــــر من أرضــــيــــة ا

 الصورة
رئية ا
 هى األداة
التى يسافر
عبرها
تلقى ا

 التكنولوجيا
لم تعد
مجرد
زخرفة
درامية 

رئية ب اخليال والصورة ا

التكنولوجيا
 وسيلة وليست غاية

رئية  التكنولوجيا تسهم فى تعميق الصورة ا

ـســرحي حـ الــفــضـاء الــدرامي والـفــضــاء ا
يــــتـــشـــكل فـــضـــاء دّاالً من مـــجـــمل مـــفـــردات
الــــعـــرض يــــشــــّكل بــــدوره عالمــــة أســـاســــيـــة
ُـتلقي من خاللهـا ُممارسة الـعملية يـستطيع ا
اإلرجـــاعــيـــة الــتي تـــتــيـح له عــلـى مــدى زمن
ـوجـودة الـعـرض أن يـتــعـرف عـلى الـعـنـاصـر ا
ـسـرحي ويـرجـعـها إلـى الواقع في الـفـضـاء ا
فردات التي تكّون منها الذي يعيـشه بفضل ا
هـذا الفـضـاء سمـعـًيا ومـرئـًيـا وأعطـته إيـقاع
احلـدث وأّكـدت لـه درامـّيـة الــرؤيـة والـدرامـا
ــثــلث الــدرامي ــتــمــثــلــة بــأضـالع ا احلـــّيــة ا
ــمـثل ولـيس ــكـان والـزمـان وا ُـتــمـثل في: ا ا
ــمــثل وحــده في هـذا اإلطــار هــنـاك رأي لـ ا
ـمــثل وحـده ال "فــيـكــتـور هــوجـو" يــقـول: "إن ا
ُتـلقي كن له أن يـحـفر في ذاكـرة وُمخـيلـة ا
ـكان ـثـلـهـا إذا ما جتـّسـدت بـا الـوقائـع التي 
والــبـيـئـة الــتي حـصـلت فـيــهـمـا وكـذلك أشـار
"فــولــتــيــر" بـــقــوله: "إن مــا تــســمــعه األذن في
ـسرحي يـجب أن تراه الـع أيـًضا الـعرض ا
وقـول آخـر: "إن جـمـال العـمل الـفـني ال يـكمن
في جـــمـــال مـــوضـــوعـه فـــقط بل في جـــمـــال

وضوع". التعبير عن هذا ا
هــذه اآلراء وغـيــرهـا جتـرّنــا إلى الــقـول بـأن
ــرئـــيـــة هي األداة الـــتي يـــســـافــر الـــصـــورة ا
ُـتلـقي لـتفـعـيل عـامل اخليـال عـنده عـبرهـا ا
بـوساطـة اجلمـاليـات احلسـيّة الـتي يـجنـيها
مـن األصـــــوات واأللــــــوان واجلـــــمــــــالـــــيـــــات
الـتـشـكـيـليـة الـنـاجتـة عن اإليـقـاعـات والـكتل
والـفــراغـات والـتــركـيـبــات وأيـضًـا بــواسـطـة
ــعــاني ــتـــعــلــقــة بــا ُ اجلـــمــالــيــات الــرمــزيــة ا

سرحي. وجودة في بيئة الفضاء ا ا
ـكن هــذه اجلـمـالـيــات الـدالّـة بـأكـمــلـهـا ال 
لــلـمُــتـلــقي تـلــقّـفــهـا لــوال مـراعــاة اخملـرج في
ــــعــــطــــيـــات الــــعــــصــــر الـــتــــقــــنــــيـــة قــــراءته مُ
والـــتــكـــنـــولـــوجـــيّـــة وتــرجـــمـــته مـن خاللـــهــا
ـــكـــاشـــفــة وعـــرض الـــواقع الـــشـــفـــافـــيـــة وا
ـشـاهـد مـشـاهدًا والـوقـائـع بـحـيث ال يـعـود ا
فــحــسب ولــكــنه يــغـدو مــشــاركًــا في الــفـعل
ــسـرحي قــادرًا عـلى نــسج عالقـة حــيـويـة ا

مثل. بينه وب ا
ـرجـو من اسـتـخـدام التـكـنـولـوجـيا إن الـهـدف ا
يجب أال يتحـول مساره غاية لـتشويش األفكار
ــســـرحي والـــرؤى الــتـي يــحـــمـــلـــهــا الـــعـــرض ا
الــهـادف بـتــحـويــله إلى آلـيــة مـعـّلــبـة بــتـوظـيف
ؤثرات الـصوتية رئـية وا مـبالغ فيه األجـهزة ا
دون دراستـها وفـهم مـدى تأثـيرهـا السـلبي في
عـمـلـيـة التـواصل بـل وسيـلـة لـلـتـلـقّي اإليـجابي
ضمـون آخذين بع في األسلوب والـشكل وا
االعـتبار أن التـكنولوجيـا حتّققت لتـكون وسيلة

وليست غاية.

 التكنولوجيا
تسهم 

فى التوظيف
الداللى
لإلضاءة

سرح بحث  إلقاؤه في مهرجان ا
 األردني "الرابع عشر" 2007
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ـسـرحـيـة عـلى حتـقـيق كـل من الـتـعـقـيد > عـلـى الـناقـد أن يـكـتـشف قـدرة ا
الـدرامى والـغـمـوض الفـنى وهـمـا الصـفـتـان اللـتـان يـنبـغى الـنـظر إلـيـهـما

سرحية مبنية بناء جيدا. بوصفهما عالمت على أن ا

> عـلى الناقد أن يـفرق ب التـعقيد الدرامى والـغموض الفـنى عندما يجىء
ـسـرحـية وبـ مـحـاوالت بـعض الكـتـاب إلقـحام عـفـوًيـا مـتمـاشـًيـا مع بـناء ا
ـسـرحـيـة. الــتـعـقـيـد والـغـمـوض بـصــورة مـفـتـعـلـة فى كـتـابــاتـهم األدبـيـة أو ا 12

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> على خشبة مسرح الكازينو فى لبنان يعرض حاليا العرض الراقص "بحيرة البجع" لفرقة الباليه الوطنية الروسية ويستمر حتى  23 ديسمبر اجلارى.

17 من ديسمبر   2007 العدد 23

وت   حياة للذكرى .. عن ا
وصالح سعد وأشياء أخرى

فى عرض نورا أم اجلديد
ا فى داخلها  اخملرجة تبوح 

سرحي جريدة كل ا
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سرح باألمانة العامة للمجلس الوطنى للثقافة بالكويت. > الفنان الكويتى الراحل عبد الرازق البصير تقرر إطالق اسمه على قاعة ا

 نورا أم فى عرض حياة للذكرى

نورا أم 

ـسرح رثـية جلـزء من هذا الـفن هو ا فـتصـبح ا
ا لتفصيلة إنسانية دقيقة داخل كل ذلك. ور
كن واألداء الـتمثـيلى الذى قامـت به نورا أم 
تـــلــخــيــصـه فــقط من خالل االنـــطالق من ذاتــيــة
ــقــايـيس نــورا نـفــســهــا إنـهــا ال تــقـدم عــرضــا بـا
ــا تـقــدم بـوحًـا ـتــعـارف عــلـيــهـا وإ ـســرحـيــة ا ا
ذاتيًا إنـسانيًا يـتجاوزهـا فى حلظة ليـصبح بوحًا
; ومن ـسـرحـيـ ــسـرح وا جـهــريًـا عـامـاً يـخص ا
دار فى مـداراتهم إنـها تـظل كمـؤدية فى مـكانـها
طـوال الــوقت الــكــلــمــات الـشــعــريــة الــتى تــخـرج
ــكــانــيــة والــزمــانــيـة و.... مـنــهــا رغم إحــاالتــهــا ا
و..... ال تـــســـتـــطـــيع أن حتـــركـــهـــا مـن مـــكـــانـــهــا
احلــدث الـذى تــتــكــلم عــنه قــد انــتــهى; لــذا فـهى
تـتـحـدث عنه وهى ثـابـتـة فى مكـانـها تـعـلق عـليه
ال تـسـتـدعـيه تــسـرد عـلـيـنـا نـتـائـجه دون الـلـجـوء

للغوص فيه مرة أخرى....
الــــعــــرض أيـــضــــا يــــظــــهــــر كــــمــــا لــــو كــــان يــــقـــدم
ـثـقـف عـمـوما ـقام األول وا لـلـمـسرحـيـ فى ا
ثم يــأتى بـعــد ذلك وفى مــرتـبــة مـتــأخـرة نــسـبــيـا
ــتـفــرج الـعـادى فــالـعـرض يــفـتـرض مــعـرفـة من ا
يــشـاهــده بــأهم حــدث فــيه حـدث 5 ســبــتــمــبـر

ــا مــعـرفــة صــاحب اخملــتــارات الــشــعــريـة د. ور
ـوت صــالح ســعــد نــفــسه وكــذا مـعــرفــة رحــلــة ا
اجلمـاعى الـتى كان أحـد ضـحايـاها مـع ما يـزيد
ا على ست مسرحيا .. معرفة هذه األشياء ر
شاهـدة من وقع الذكـرى الثقـيلة تزيـد من ألم ا
ـــا بــغـــيــر هـــذا وبــالـــنــســـبــة فى الـــنـــفــوس ... ر
لـلمتفرج الـعادى فلن يحقق الـعرض األثر الفنى
ــتــفــرج / غــيــر ــا ســيــخــرج هــذا ا ــطــلــوب ر ا
ـســرحى بــحـالــة شـعــوريـة مــتــقـافــزة داخـله عن ا
ــــوت والـــوجـع اإلنـــســــانى و....و..... لـــكــــنه لن ا
يـتـعـايـش مع الـعـرض بــهـذه الـدرجـة مـن الـشـعـور
واألثـر اجلــمـالى والــنـفــسى كـتــلك الـتى ســيـخـرج

فترض.. سرحى اآلخر ا تفرج ا بها هذا ا

ـوقف الـدرامى وحـالـة تـقـترب من  رغم ثبـات ا
ــــســــرحى ذلك فـى بــــقــــيــــة مـــفــــردات الــــعــــرض ا
ـــكــنـــنــا احلـــديث عن ـــرئــيـــة; إال أنه  األخــرى ا
ــكــنــنــا احلــديث عـن أشــعـار د. أشــيــاء كــثـيــرة? 
صــــــالح ســـــعــــــد تـــــلك الــــــصـــــدامـــــيـــــة مـع الـــــواقع
وت ا تكون ا ـستشرفة آلفـاق غير مرئيـة ر وا
هذا بخالف روايته ودراسـاته النقدية ونصوصه
ـكــنـنـا احلـديث أيـضـا عن ـسـرحـيــة الـكـثـيـرة  ا
صياغـة هذه اخملـتارات الـشعـرية ولـضمـها جـنبا
إلى جنب بـشىء من التصـرف لتصـير مونـولوجًا
شـعـريًـا إنـسـانـيًـا طـويالً صـاغـته وأدتـه مـسـرحـياً
كننـا التحدث عن حـالة الثبات فى نـورا أم 
احلـركـة رغم ما يـنـاقـضهـا من حـالـة الـتدفق فى
ـشـاعـر الــتى تـنـسـاب عـبـر األداء هـنـاك أيـضـا ا
فى اخلـلـفـيـة مـوسـيـقى ال تـتـنـاسب وحـالـة األداء
ـا تـتــضـاد مـعـهـا لـتـصـنع عـبـر هـذا الـشـاعـرى ر
التضاد حـالة شعوريـة وانفعالـية وجمالـية أيضا

ا ال تشبه إال نفسها.. ر
هناك أيـضا صيـاغة دراميـة على هيـئة مذكرات
ـكن التحدث عـنها تلك الـتى بدأت قبل يوم 5
ــا ال يــزيــد عـن ســبــعــة أيــام ســـبــتــمــبــر 2005 
تـــتــقــافـــز الــصــيـــاغــة الـــدرامــيــة بـــ هــذه األيــام
لــتــأخــذهـــا بــالــتـــرتــيب أحــيـــانــا ولــتـــســقط هــذا
الـتـرتـيب أحـيـانـا أخـرى تـأخـذنـا هـذه الـصـيـاغة
الـشعـريـة لـكى نتـعـرف عبـرهـا عـلى ثالثة ذوات
أولـها ذات كـاتبـها وبـطلـهـا  صالح سـعد وثـانيـها
ذات من أعــدتـهــا ومـثـلــتـهـا وأخــرجـتــهـا لـلــمـسـرح
» وثـالــثـهـا ذات فـنـيــة مـسـرحـيـة «ذات نـورا أمـ
ـا هو أبعد من هـات الذات وهذه مـستشرفة 
هـى مــا تـــخص الـــعــرض فـى نــهـــايـــة األمــر ذلك
الــذى يــلــقى بــقــراءته الــشــعــريــة ألحــوال احلــيـاة
اخملـتلـفـة عـبر هـذه الـذات الـثالـثـة إنـها تـتـحدث
عن احلب الـــــفــــراق الــــوجـــــد األلم الــــعــــذاب
ــــوت .. لــــكــــنــــهــــا ال ....... وأخــــيــــراً ا الــــذكــــرى
تـــتــــحــــدث عن هــــذا األخــــيـــر كــــمــــا حتــــدثت عن
اءة شـاعر األخـرى ولكـنـها تـتحـدث عنه بـاإل ا
اإلشـارة جتسده حـركيـا عبـر انتفـاضات حـركية
ـوت ذلك الـذى ال يـجدى هادئـة تـنـاسـبه .. إنه ا
ـــمــكـن أن جتــدى مـــعه ـــا من ا مـــعه صـــراخ ور

ــا ال جتــدى هـى األخـرى ... ابــتــســامــة ألم; ور
وهـــذا الــــتـــجـــســــيـــد يـــتــــوافق مع احلــــديث داخل
ـذكـرات الـشـعـريـة الـتى يـحـدثـنـا عـنـهـا الـعرض ا
فى يوم 5 سبـتمـبـر بكل مـا يعـنـيه هذا الـيوم من
ألم لــكل مــســرحى مــصــرى فى هــذه الــفـتــرة من
ــــا تــــمـــتــــد لــــفــــتــــرات أخـــرى الــــعــــمــــر والــــتى ر

قادمة...!
والــعــرض ال يــقــدم مــرثــيــة لـ «صــالح ســعــد» من
» بـقــدر مـا هـو خالل مـنــطـلق ذاتى لـ «نــورا أمـ
مــرثـــيــة فــنــيـــة ألحــوال حلــظـــة حــيــاتــيـــة فــنــيــة
مـــســرحـــيــة راهــنـــة فــقـط هــو يــنـــطــلـق من الــهم
ـــا يـــقــدم مـــرثـــيــة الـــذاتى لـــهـــذا الــهـم الــعـــام ر
ــــا يـــــخــــصص الـــــعــــرض ذلك ألحــــوال الــــفـن ر

عرض 
يتمرد على
قاييس ا
سرحية ا

ليقدم بوحاً
ذاتياًَ

الوساطة والعالقـات اخملتلة التى حتكم آليات
الـعـمل وراء ابـتـسـامـة زائــفـة وعـبـارة مـجـامـلـة

لزجة.
غــيـــر أن شـــكــر د. أشـــرف وتـــقــديـــر مـــبــادرته
ــكــاتب بــإعالن نــيــة إعــادة تـشــكــيـل وتـفــعــيل ا
ـبـادرة الـفــنـيـة ال يــغـنـيــان عن الـتـعــلـيق عــلى ا
نفـسهـا التى نـتمـنى أن تكـون صادقـة مقـرونة
بـالعـمل واإلجـراءات الفـعـليـة الـتى حتيـلـها إلى
وجــود حــقـــيــقى وجــاد بـــ آلــيــات الـــعــمل فى
الــبـــيت الـــفــنى ال أن تـــكـــون - وعــذرا لـــلــشك
الـــــذى بــــالـــــتـــــأكــــيـــــد له مـــــا يــــبـــــرره من تــــراث
سـئـول - مـبادرة الـتصـريحـات عـلى ألسـنـة ا
ذكـيـة تكـتـفى بـإعالن نـفسـهـا لالسـتهالك دون
أن تـطـمح لـلـبقـاء إال فى مـقـابـر النـسـيـان التى
. لكن ال شك أن يكـفـلهـا الـزمن ولـو بعـد حـ
ـكاتب الفـنية آلـية مـوضوعيـة تنال غـالبا من ا
ــديـر أو الــرئـيـس وعـجــرفـة إحــسـاسه ذاتــيـة ا
بـامـتـالك مـفـاتــيح الـرفض والــقـبــول بـ يـديه
نع ب شفتيه نح وا وحده وامتالك كلمـتى ا
ـــتــ وامــتالك خالصـــة احلــكــمــة فى الــكــر
ـا يـعـزز دوافـعه ـنـتـفـعـ به  عـقـله وألـسن ا
سـتميت ويسـتفزه لـتعطـيلهـا دورها والكـفاح ا
ضــــدهـــا أو لـاللـــتـــفــــاف عـــلــــيـــهــــا أو حملـــاولـــة
تـطـويـعـهـا إلرادته حـتى يـصـيـبهـا فـى مقـتل أو
يفـرغهـا من مـعنى وجـودها وقـد تـنطـوى هذه
ـكـاتب أو الـلـجـان- عـلى مـسـتوى آخـر- ومن ا
داخلها على أسـباب فسادها ومبررات الطعن

فيها.
غيـر أن احملـاذير واخملـاطـر الـتى حتيط بـآلـية
ــكـــاتب الـــفــنـــيــة ال حتـــول دون الـــعــمـل عــلى ا
ـرجتى منـها ولـكنـها إيجـادها وتـفعـيل الدور ا
تفتح الـباب بالـتأكيـد للنـظر وتداول الرأى فى
شـــروط وجــــودهــــا. وأعــــتــــقـــد أن مـن شـــروط
الــوجـود الالزمــة أن يـصــدر لــهـا الــسـيــد وزيـر
الــثــقــافــة الئــحــة تــنــفــيــذيــة حتــدد مــهــمــاتــهــا
ــنـوطــة بـهــا وأســلـوب تــشـكــيــلـهــا واسـتــبـدال ا
أعـضائـها واتـخاذ الـقرار فـيهـا والزمن الالزم
ــؤلف - كــائـنــا من التــخــاذه والــرد فـيـه عــلى ا
كــان - بـطـريـقــة حـضـاريــة وطـبـيـعــة عالقـتـهـا
ـركـزيـة "رئـاسة ـسـرح" وا بـاإلدارة الـفـرعـيـة "ا
الـــبـــيت الـــفـــنى" ودرجـــة الـــقـــوة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
لقراراتها وذلك حـتى يكتسب وجودها قوة ال
ــزاج تــقــبل الــنــفى أو الـــتــعــطــيل وال تــخــضع 

دير فى التأويل والتفعيل. ا
ومن نـاحـيـة أخـرى أقـتـرح أن يـسـتـبـعـد مـديرو
كاتب الفنية وأن تضم سارح من عضويـة ا ا
ـثقف تـخصـص ال ا من الـنقـاد الدارسـ ا
الــــعـــــام أو الـــــصــــحـــــفى ولـــــو كـــــان مــــبـــــرزا فى
صـحـيـفــته مـشـهـورا بـ الـفــنـانـ فـمـثل هـذه
الـنـوعـيــة من األعـضـاء تـفـتح الـبـاب لـلـعالقـات

من الـــنـــادر أن يـــتــجـــاوب الـــذين يـــقـــبــعـــون فى
ـســئـولــيـة عن اتــخـاذ الـقــرار مع مـا مــقـاعــد ا
تـطرحـه الصـحـف من آراء ومـواقف قـد تـكون
ـارسـونه ـا يـعـتـقــدونه من أفـكـار أو  مـغــايـرة 
من أفـعال فـالنـظرة الـغالـبة عنـدهم أن الرأى
الــــعـــــام خــــصم أو عــــدو أو لــــغـــــو ال طــــائل من
ورائه فـال يـــعـــدو أن يـــكــــون كالم جـــرائـــد أو
"طـق حـــــنـك" وفق مـــــا يـــــقــــــول أشـــــقـــــاؤنـــــا فى
الشـام!!. وعلـى هذا الـنحـو يـتخـلق فى احلـياة
الــعـامــة حـوار من طــرف واحــد غـالــبـا تــرتـفع
فـيه نبـرة خـصومـة ذات طـابع "دون كيـشوتى"
ـتـبـادلــة ويـقـتـات ـصـداقـيــة ا ويــتـأجج بـعــدم ا
ـتـكـررة ويــلـتـهب بـتــحـديـات سـافـرة األزمـات ا

معززة بالعنجهية تارة وبالكبرياء تارة ثانية.
ــســـئـــولــ ـــا كـــان تــوصـــيف الـــعالقـــة بـــ ا و
وجتـلـيـات الـرأى الــعـام بـهـذا الــشـكل ال يـخـلـو
من تـهـكم فـإن ظــهـور احلـاالت اخملـتـلـفـة عـنه
واخلـارجـة عـلـيه يـظل ظـهـورا اسـتـثـنـائـيـا قـد
يــثـــيــر اإلعــجــاب ويـــســتــدعى اإلشـــادة ولــكــنه
يــبــقى مـحــكــومـا فـى الـوقت نــفــسه بــالـقــاعـدة
الـــســائـــدة ومــا تــصـــوغه من حـــذر وشــكــوك -
عـــلى األقل - حـــتى يـــرسخ اســـتـــثـــنـــاء احلــوار
مـتعـدد األطـراف بـوصفه الـقـاعـدة اإليجـابـية
قال - الـسارية ومن هنـا يعنيـنى - فى هذا ا
أن أتـعرض السـتـجـابـة "د.أشـرف زكى" رئـيس
الـبـيت الــفـنى لـتــطـور األزمـة الـتـى نـشـبت بـ
الكـاتب أبـو الـعال السـالمونى والـسـيـد شريف

سرح القومى".  عبد اللطيف "مدير ا
فـالــواقع أن د. أشــرف لم يــكــتف بـامــتــصـاص
أزمـــة نص" 11 ســـبـــتـــمـــبــــر" فى الـــنـــدوة الـــتى
عـقـدت فـى مـكـتـبـة الـقـاهـرة بـحـضـور أطـراف
ـهـتــمـ بـالـشـأن األزمـة ولـفـيف من الــنـقـاد وا
سرحى العام وذلك بإحالة النص إلى جلنة ا
ا كـانت الـثـانيـة أو الـثـالثـة أو أكـثر قـراءة - ر
ـتبادل - وتقـبيل الرؤوس واجلـباه واالعـتذار ا
الــذى ال يــخــلــو من إعالن الــتــقــديــر وتـكــريس
ـكانـة واالحـتيـاج إلبـداع كبـار الـكتـاب. ولـكنه ا
- وهـو األهم - بـادر بـعدهـا بـاسـتـجـابـة أعمق
تتصل بـالتصريـح عن نية تشـكيل مكـاتب فنية
ـسارح وجلـنة سـمـيت بـ"جلنـة احلكـماء" فى ا
عـلى مـسـتـوى البـيت الـفـنى كـكل تفـصل فـيـما
ـكــاتب الـفــنـيــة حـول يـطــرأ من خالفــات فى ا
الـــنــصــوص الـــتى تـــقــدمت إلـــيــهـــا وذلك عــلى
ـصــرى الـيـوم" الـنــحـو الــذى نـشــرته جـريــدة "ا

فى عددها الصادر بتاريخ 2007/11/19.
واحلـــقـــيــــقـــة أن د. أشــــرف بـــهــــذا الـــتــــصـــريح
يـــســـتـــحق الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر مـــرتـــ  مـــرة
العـتــرافه الـشـجـاع بـأن جلـان الـقـراءة لم يـكن
لـــهـــا من الـــوجـــود مـــا يـــســـتـــحق الـــذكـــر فـــهى
مــحض تـــشـــكــيل عـــلى الـــورق ال يــســـاوى ثــمن

احلــبـــر الــذى كـــتب به فال فـــعــالـــيــة له إال أن
ـدير أو ـوسى فى حـلق هـذا ا يـكـون كـشـفـرة ا
ذاك أو فى أدراج مكـتـبه السـرية ال يـلبث أن
يـسـتـلـه لـيـقـطع به امـتـداد الـسـؤال عن مـصـيـر
"الـنص" ومساره ولـيخفى - فى الـوقت نفسه
ـقـيـتـة وشـبـكـة ـزاجـيـة ا - بـالـقـرار الـوهـمى ا
الـعالقـات اخملـتـلـة الـتى أدارت عـمـلـيـة اإلنـتـاج
فى الــبـيت الــفـنـى. ومـرة ثــانـيــة ألن تـصــريـحه
يكشف عن استجابة علمية وموضوعية - ولو
مــتــأخــرة - لألزمــة بــحــيث اتــصل بــجــذورهـا
وأسبـابهـا الكـامنـة حتت سطح األداء اإلدارى
ولـــيس بـــعـــرض مـن أعـــراضـــهـــا تــــمـــثل فى أن
األستـاذ السالمـونى استـطاع أن يصـل بصوته
إلى وســائل تــشــكــيل الــرأى الــعــام وهــو مـا ال
يــتــاح لـكــثــيـريـن غـيــره يــتـأذون بــردود الــسـادة
ـسـارح عـلى أعـمـالـهم ومـشـروعـاتهم مـديـرى ا
الفنية ويبـيتون وفى قلبهم مرارة وفى حلقهم
غــــصـــة وفى رأســــهم أســــئـــلــــة مــــحـــبــــطـــة عن

احلوار 
ليس من طرف

 واحد 
 اعتراف
 أشرف زكى
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ـــلـــتـــبـــســــة بـــ اإلدارة الـــفـــنـــيـــة الـــشـــائــــكـــة وا
كاتب بأسباب ؤسسات اإلعالميـة وتمد ا وا
فـــســـادهـــا ومـــبـــررات الـــطـــعـن فى أحـــكـــامـــهـــا
الــنــقـديــة عــلى الــعـمل إذ يــنــحـو - إن لـم يـكن
لتمرير مصـالح غير خفية - فإما إلى التذوق
االنــــطـــــبــــاعـى أو إلى اخلـــــلط بـــــ اجلــــوانب
الــفــكــريــة والــفــنــيــة فى الــعــمل نــفــسه. ولــيس
بعـيـدا عن األذهان تـلك الـصـحفـيـة التى أدلت
بدلوها فى أزمة "السالمونى- عبد اللطيف"
فــــإذا بـــتــــقـــريــــرهـــا عـن الـــنـص مـــثــــار األزمـــة
فــضـيــحــة نــقـديــة بــأيـة مــقــيـاس فــلم يــعـد أن
يـــكــون تـــقــريـــرا مــخـــابــراتــيـــا ضل طـــريــقه فى
أروقــــة الــــتـــــاريخ وتــــعـــــجّل احلــــلـم بــــاألزمــــنــــة
ـسـتــعـادة. ولـعل هــذا مـا يـدعـو - مـن نـاحـيـة ا
أخـــرى - إلى ضـــرورة الـــتـــأكــيـــد عـــلى أن دور
ـكـتـب الـفـنى يــنـبـغى أن يــقـتـصـر الـقــراء فى ا
عـــلـى حتـــلــــيل اجلــــوانب الـــفــــنـــيــــة فى الــــعـــمل
ـتد ومـبـررات احلـكم الـنـقـدى عـلـيه دون أن 
إلى الــبـعــد الـرقــابى أو تــزاحـمه الــغـيــرة عـلى
الـنـظام الـعام بـطـرق ملـتـوية تـستـتـر بهـا الرؤى
الـــشــخــصـــيــة ذات الـــطــابـع األيــديـــولــوجى فى
الــوقت نـفــسه فال مــعــنى فى الــنـهــايــة خلـلط
قاعـد. ويا لـيت هذه الـلجان األدوار وتبـديل ا
تـرحـمــنـا - عـلى مــسـتـوى آخـر - مـن عـضـويـة
نقـاد بات ذوقـهم الفـنى فى ذمة الـتاريخ وفى

غير حاجة جلهد اكتشافه. 
ـكـاتب ـا أمـكن بـعـد ذلك أن يـتـطـور دور ا ور
ـديـر فى الـفـنـيـة إلى هـيـئـة اسـتـشـاريـة تـعـ ا
قـراءة اللحظة الـتاريخية وتكـوين وجهات نظر
مـوضوعـيـة عنـهـا وعن متـغـيرات الـذوق الـفنى
فــيـهـا وطـرق الـتـأثـيـر فــيـهـا والـتـجـاوب مـعـهـا
فـتـتـأسس بـالـتـبعـيـة اخلـيـارات الـفـنـيـة وخطط
مكنة لـلمسرح وفق طبيعته وفلسفته العمل ا
بــحــيث ال تــتـأثــر اخلــطط حــضــورا أو غــيــابـا
ــديــر عــلى رأس نــفــيــا ومــســخــا بــاســتــمـرار ا
سرح أو بـتغـييره وإبـداله ويبقى الـفارق ب ا
األشـــــخــــــاص فــــــروقـــــاً فـى"األداء"و"الـــــكــــــفـــــاءة
اإلداريـــة"فى حل مـــشـــكالت الـــتــنـــفـــيــذ ال فى
الـسـياسـات والـفلـسـفـة فيـتـع عـلى كل مـنهم
أن يهدم الدنيا التى أقامها سلفه ويحمل هم
دنــيـــا جـــديــدة وخـــطط مــغـــايـــرة فــوق قـــرنــيه
مــســتـلــذا بــشـكل مــرضى يــفــوح بـالــتــخـلف من
شـكـوى الـعـمل وحـده بال أنـصـار يـعـيـنونـه على
دفع الـكرة األرضيـة عن رأسه ويسأل مـتسعا
من الــوقت يــضــيع فى اكــتــشــافه األرض حتت
سرح الذى وفد قدميه والتـعرف إلى أحوال ا
إليه أو هبط عـليه من شاهق فكل أولئك من
ــثــيــرة لــلــســخــريـة آفــات "شــخــصــنــة اإلدارة" ا

والتهكم.
ــــكــــاتب وفـى تــــقـــديــــرى أن إعـالن تــــشــــكــــيل ا
الــفـنــيــة يـكــســبـهــا - كــآلـيــة عــمل - شـفــافــيـة
ناخ مطـلوبة ألن عملهـا سيؤثر بالتـبعية على ا
ـــــســــرحـــــيـــــة ومن حق الـــــعـــــام فى احلـــــركــــة ا
ؤلـف أن يعـرفوا هـوية من يـصدرون احلكم ا
عـلى أعـمالـهم وأن الـقاضى لـيس بـائع سمك
ــســـرح وال جـــزارا يـــتــشـــفع ـــوت حـــبــا فـى ا
ـهـا!! كـمـا أن مـثل هـذا بـعـشق الـفن وعــيـون ا
ـــنـع حـــيل احلـــديـث بـــاسم أعـــضـــاء اإلعالن 
وهـــمــيـــ وقـــرارات ســـريـــة لم تـــصـــدر إال من
عــقل وحــيــد قــرنه ويــســاعــد عــلى وأد الــفـ
وحل األزمــــات فى مــــهــــدهـــا وبــــشــــكل واضح
ـا اقـتضت الـشـفـافـية - من نـاحـيـة أخرى ور
- نـشـر التـقـارير الـفـنيـة عـلى احليـاة الـنقـدية
ـــكن أن الســـيـــمـــا فـى حـــالـــة األزمـــات الــــتى 
ـاء العكر وذوو يفتـعلهـا من يهوى الـصيد فى ا

لتوية أينما كانوا.  األغراض ا
ـكاتب وعلى أيـة فخـطوة الـتـفكـير فى إنـشاء ا
الـفنـيـة خـطـوة محـمـودة نـتمـنى أن يـكـون لـها
ـا يحـسب ألشـرف زكى ويـنتـظره ما بـعـدها 
ـســرحــيـة وتــطـور آلــيـات ـعــنـيــون بــاحلـركــة ا ا

العمل فيها.
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فى عـام  1970 دعى هــارولـد بـنـتـر السـتالم
ـانــيـة جــائـزة تــسـمـى بـجــائــزة شـكــسـبــيــر األ
ـناسـبـة حـصوله ويـومهـا دعى لـيـلـقى كلـمـة 
على اجلائزة فكـان أن قدم للجمهور حكاية
طريفة عن تناول اإلعالم ألعماله اإلبداعية
مـنـذ أن سـأله أحـد الـصـحـفـيـ عن الـهـدف
ـوضوع الـذى تدور األسـاسى وراء كتـاباته وا
حـــوله تـــلـك الـــكــتـــابـــات ودون أن يـــفـــكـــر بل
جملـرد اخلـروج بــإجـابـة يـتـوه مــعـهـا مـثل هـذا
الـنـوع من احملـادثــة أجـابه بـأنـهـا تـدور حـول
"العرسة" الـتى تختبئ حتت خزانة الشراب
وقــد كــانت هــذه غــلــطــة كــبــرى فـعــلـى مـدى
ســـنـــوات بـــعـــد ذلك ظـل يـــرى هـــذه الـــعـــبــارة
تـقــتـبس عـنـه ويـبـدو أنه أصــبح لـهـا بــريـقـهـا
ـضى فى االجتـاه الـعـكسى اخلـاص والذى 
لــقــصـــد الــكــاتب الــكـــبــيــر الــذى يـــعــده نــقــاد
ــســرح الــبــريــطــانى ودارســوه أفــضل كــاتب ا
مسـرحى وكنت مـنذ أكـثر من عـشر سـنوات
ــســرح الــقـومى قــد شــاهــدت عــلى خـشــبــة ا
مـــســرحـــيــته الـــرائــدة (احلـــارس) من إخــراج
مــحـــمــد عــبـــد الــهـــادى أســتـــاذ قــسم الـــنــقــد
ـسرح سـابقًـا والتى اتـكأ ـعـهد ا ـسرحى  ا
فــيـهـا عــلى االقـتــحـام الــنـفـسـى الـذى أحـدثه
وجـود ذلك الـرجل الـغـريب وكـيف أنه شـيـئا
فـشـيئـا قد امـتـلك زمام األمـور وأصـبحت له

الكلمة العليا فى كل شىء.
وعـلى مـا أذكر كـان ديـكور مـحـمد هـاشم هو
ـــا يــحـــتــويه من ــســـرحى  بـــطل الـــعــرض ا
تــكــون بـســيط فى تــكـويـن مـقــعـد فـى مـعــنـاه
وكـلـمــا شـاهـدت مـحـمــد هـاشم تـذكـرت مـعه
هـذا الـعــرض الـذى يــعـد أفـضـل مـا قـدم من
رؤيـــة تـــشــــكـــيــــلـــيـــة بــــرغم تــــاريـــخه الــــطـــويل

واحلافل.

بـــالــــرغم من صــــعـــوبـــة نص بــــنـــتـــر "أصـــوات
الــــعـــائـــلــــة" وحتـــديه ألى مــــخـــرج يـــحـــاول أن
يـقـتـرب من هــذا الـعـالم إال أن "رانـيـا زكـريـا"
كـانت جـريـئة بـالـقـدر الـكافى بل أنـهـا كـتبت
عــلـى الــكــتــابــة بــالــطــريـــقــة الــتى تــزيــد حــدة
االلـتباس الـذى بدأه الكـاتب فى نهـاية حدثه
الـدرامى حـ أكـد صـوت األب عـبـر رسـالته
أنه مـــازال حــيًــا يـــرزق بــرغم أنـــهم يــتـــمــنــون

موته وتراه يقول:
"أبـــعث إلــيـك بــكـــلــمــاتـى إكــرامـــا لــلـــذكــريــات
ـاضــيـة قــبـلــة أخـيــرة من فم والــدك ولـكن ا
ـاذا أجتـشم عــنـاء الــكـتـابــة إلـيك ذلك ألنك
ابــنى الـــوحــيـــد وأنـــا ســعـــيــد وأنـــا راقــد فى
قـــبــرى الــزجــاجى أرى كـل شىء من خالله
هـنــاك شىء يـحـيـرنى; فـرغم الـصـمت الـذى
يــطــغـى عــلى كـل شىء مــازلت أســـمع صــوت

سـرحية ما يجب أن يتم الـتعبير عـنه بشكل أساسى عن طريق الـبناء السطحى > إن الـتفسير الـبنيوى 
ـعـانـى اخلـافـيـة فى الـنص ــعـنى آخـر يـجب أال تــتـحـول عـمـلـيــة الـبـحث عن ا وإال أصــبح نـقـدًا زائـفًـا 
ـسـرحى أو األدبى إلى إقـحام مـعـان خارجـيـة أو تخـريج إسـقـاطات مـنه ال يـتحـمـلهـا بـناؤه الـسـطحى. ا

وقع. سرحى لنشره با > قاسم مطرود رئيس حترير موقع مسرحيون وجه الدعوة للمؤلف العرب إلرسال إنتاجهم ا
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«أصوات العائلة»
رانيا زكريا تكتب لـ «بنتر»

أحداثًا لم يكتبها.. ولكنه أوحى بها

ـتــلـقى ولـيــفـسـر كل مــتـلق تـلك نـسـج خـيـال ا
هم هو الشـخصيات بـالطريقـة التى يحبـها ا
ـــوحى والــذى اجلــديـــة واإليـــقــاع الـــســـريع ا
أنـســانـا تــمـامًــا أن ســيـاج األب الــزجـاجى لم
يـكتـمل ألن اإليـحـاء قـد وصل مداه وأكـمـلـنا
بـأنـفـسـنـا ذلك الـسـيـاج الـشـفاف الـذى وضع
فــــيه أفــــراد الــــعــــائـــــلــــة فى نــــهــــايــــة احلــــدث

الدرامى.
وكم كانت موحيـة تلك الطاولـة التى تتوسط
ـسـرحى والـتـى لـعـبت هى األخـرى ـشـهــد ا ا
عـدة أدوار منـهـا مـا هـو نـفـعـى ومـنـهـا مـا هو
تـخـيـيـلى; حـيث تـبـايـنت بـ طـاولـة الـلـقـاء -
رغم الـبـعـد ب األم وابـنـهـا - فـأوحت بذلك
ـلــتـبـس فى بـعض أحــيـانه احلب الــعـمــيق وا
ـوضـوع وكأن هـنـاك عالقـة ما خـفـية فـبدا ا
ب األم وابنهـا تخطت حدود األمومة?! كما
ـوت الذى يـكفن أنـها تـعـد طاولـة أو تابـوت ا
فـيه األب األم لـتـتـأكـد تلك الـعالقـة الـكـريـهة
بـ األم واألب والـتى تبـدو عـلى عكس كالم
األم فى إحـدى رسـائـلـهـا البــنـهـا والـتى تـؤكـد

فيها أن األب مات مشتاق البنه??!
ــنــطــقــيـة ــانــنــا  لــقـد أراد بــنــتــر أن يــهــز إ
األحداث وأتى بأحداث ضـد بعضها البعض
وجــاءت "رانــيــا زكـــريــا" لــتـــلــعب عــلـى نــســيج
مــخـــتــلـف إلى حــد مـــا حــ بـــدأت بـــتــفـــعــيل
ـواقف وعــقـدتـهـا شـخــصـيـة األب وخــلـطت ا
فــبـــدت وكــأنــهـــا قــد حــلــمـت مع بــنــتـــر بــتــلك
ــلـتــويــة ولــو أنـنــا قــرأنـا ـعــقــدة وا ـصــائــر ا ا
ـنطـق التـقلـيدى الـساذج فـسوف األحـداث با
نــــرى أن األحـــداث بـــلـــيــــدة ومـــخـــتــــلـــطـــة فى
تـكـويـنهـا ولـكن القـراءات اجلـديـدة والتـحـليل
الـــــنــــفـــــسـى أخــــذنـــــا إلـى غــــيـــــاهـب الــــنـــــفس
اإلنسانيـة فرأينا أحداثًا وإشارات أرسل بها

العرض بدت كاحللم الهالمى. 
لـــــقـــــد كـــــان الـــــعـــــرض رحـــــلـــــة داخـل أنـــــفس
الشخـصيـات الدراميـة لكـشف الكامن فـيها
والتـأكـيـد عـلى أن الـنـفس اإلنـسـانـيـة مـعـقدة
ــكـن أن تــفــســر فــيــهــا جــدًا بــالــقــدر الــذى 
ــشـاعــر وفق طـرق عــدة حتـتـفل األحـداث وا
ـــــســـــكــــوت عـــــنـه فــــيـــــهـــــا بل وتـــــؤثـــــر فى بـــــا
ــشــاهــدين بــطــريــقــة تــتــفق ومــنــطق احلــلم ا
الـذى ال مـنـطق حـقـيـقـيـاً له وقـد أثـر الـوهم
ـشـاهــدين تـمـامًــا فـلـو أنك عـلـى مـجـمــوعـة ا
شـــاهــــدت األحـــداث األخــــيــــرة فى الــــعـــرض
تـلـق أسـئـلة ـسـرحى سـتجـد عـلى وجـوه ا ا
كـثـيــرة وتـفـسـيــرات جـديـدة أوحى بــهـا فـريق

العمل اجملتهد.

أهم مـا لـديـهـا فى هـذا الـعـرض وهـو تـفـعـيل
دور األب واالعــتـمــاد عـلــيه وحــده فى إعـادة
تــلــوين األحــداث بـــالــقــدر الــذى يــظــهــر ذلك
األب "الــكـائـن الـغــريب" مــتــحــركــا مـؤثــرًا فى
نـطق الذى يتـفق ومنطق احللم األحداث با
ـــواقـف ويـــنــــطق ويــــعـــيــــد صــــيـــاغــــة بـــعـض ا
كاألفـعى ويتحـرك كالسلـحفاة أو يـبنى قبره
الـزجـاجى بـقـوة وهـيـمـنـة تـلـيق وطـريـقـة بـنـاء
الـشـخـصيـة الـسريـالـيـة التى تـرمى بـإشارات
مـتــضـاربــة لـلـمــتـلــقى وتـتــحـدث بل وتــتـحـرك
بـالـقـدر الـذى يــؤكـد لـلـمـتـلـقى بـأن شـبـحًـا مـا
ـــقــدم فـــأصــبح قــد ســـيــطـــر عــلـى احلــدث ا

احلدث ملكًا له.
ــســرح ـــا كــانت كـل األدوار عــلى خـــشــبـــة ا و
مـحــصـورة فى ثـالث شـخــصـيــات فـقــد لـعب
" دورى األب والـسـيـد بـنـيـامـ "مـحـمـد أمـ
ويــزرز بـيــنـمــا لــعـبت "نــسـمــة مـحــمـد" دورى
األم والـسـيـدة ويـزرز الـلـعـوب ولـعب "مـحـمد
مكى" دور االبن الذى تـمارس عليه كل أنواع
الــقـــهــر اجلـــســدى والـــفــكـــرى فــبـــدا مــهـــتــمًــا
ـسـرحيـة وكـذا بدت بـالـتفـاصـيل الصـغـيرة ا
"نسـمة" والتـى تتحـول ب الـشخـصيات دون
تركـيز على أهـمية التـمثيل داخل الـتمثيل بل
ـان بــالـعـمـل وبـقـدرته اخلـالقـة عـلى هـو اإل

كلب ينبح من آن آلخر وهذا يخيفنى". 
ـا كــان الـنص يـبــدأ من خالل صـوت االبن و
الـذى ذهب لــيـعـيش بــعـيـدًا مع أســرة غـريـبـة
هى أســره (آل ويـزرز) والــتى هى عــبـارة عن
ثالثـة أشـخــاص مـنـهم الــسـيـدة الـتـى تـعـامـله
كــابــنــهـا ولــكــنــهـا تــريــد أن حتــيط به إحــاطـة
امـتالك والـسـيـدة الـتى تـريـد أن تـغـويـه بأى
طــريـقـة والــسـيـد الــعـجـوز الــذى هـو كـوالـده
ولكـنه شـاذ يـريـد أن يـقـهـره ويـهـزمه جـنـسـيًا
حتى ال يشعـر بأى رجولة وسط هذه العائلة
الغريـبة األطوار. وبدأ االبن فى هذه احلالة
وكـــأنــهــا هـــرب من مــشـــاكل أســـريــة لــيـــقــابل
مـشــاكل أكـبـر مـنـه ورغم ذلك فـهـو مــسـتـمـتع
ـارس بـهم تـمـامًـا غـيـر مـبـال بـالـقـهـر الـذى 

عليه يوميا.
ا يـتطـور احلـدث نرى االبن "مـحمـد مكى" و
وقـد حتـول آللـة ال قـدرة عـقــلـيـة أو شـعـوريـة
لـديـها لـقـد حتول تـمـامًا فـسـيطـر عـليه األب
من ناحـية والسـيد بـنيامـ ويزرز من نـاحية
ثـانـيـة فـأصــبح بال شـخـصـيـة مـسـتـلـبًـا وغـيـر
ـــصـــيــــره لـــتـــنـــتــــهى األحـــداث وقـــد عــــابئ 
تــكـفــنت األم فـى لـفــافــات بــيـضــاء وســيــطـر
ـــيـت عـــلى احلــــدث تـــمـــامًــــا فـــأصـــبح األب ا
كان ملـكًا له ذلك أن اخملرجة قد ضمنت ا

نطق احللم  جتربة جريئة وجديدة تنتصر 
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عرض
يكشف عن
سكوت ا
عنه فى
النفس
البشرية

رانيا زكريا وعرضها البديع

هارولد بنتر

¢ù«ªN óªMCG

> أى مـسرحـية رغم استـقاللها بـقوانيـنها الـتنظـيميـة اخلاصة تـنتمى إلى الـدراما ككل. ولـكنهـا أيضًا –
ـلبس ـسرحى كـكل وإلى تـقالـيد الـتـخاطب وا وفـى نفس الوقت  –تـنـتمى إلى األدب كـكل وإلى الـعمل ا

عتقدات الدينية. وأيضا إلى التقاليد الفنية واأليديولوجيا السياسية والتقاليد االجتماعية وا 22
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عبد الرحمن الشرقاوى دراميًا
ـــــســـــرح الــــقـــــومى ـــــؤســــســـــة أن يـــــقــــوم ا فــــقـــــررت ا
بإخـراجـهـا وتـولى اإلخـراج كـرم مـطـاوع وفى األيام
األولى لــلــعــرض جــاءنى مــحــمــود الـعــالم وقــال: هل
ـسرحـية? أجـبته: ال ولـكنـنى اعتـمدتـها بـناء قرأت ا
على موافقة الرقـابة قال العالم: "إن بها الكثير من
آخذ قلت: أمهـلنى حتى أقرأهـا وأتصرف فوعد ا
بــاالنــتـظــار غــيــر أنه  – فـيــمــا يــبـدو  – وجـد أنه ال
ـصـور" مـقـاالً شـديـد ـلك أن يـنـتـظـر فـكــتب فى "ا
ـسـرحــيـة الـســيـاسـيـة الـلـهــجـة تـنــاول فـيه مـعــايب ا
وكـتب مــحـمـود الــسـعـدنى مــقـاالً فى "صـبــاح اخلـيـر"
ـــســـرحـــيـــة وبـــالـــكـــاتب عـــبـــد الـــرحـــمن نـــدد فـــيـه بـــا
الـشـرقـاوى".. كـان آنـذاك الـدكـتـور "سـلـيـمـان حـزين"
ـــســرحــيــة وأمــر هـــو وزيــر الــثــقــافـــة وقــد شــاهــد ا
بحـذف مـشـاهـد تـمس الـنظـام الـقـائم.. وأيـضًـا كتب
الـــشــاعـــر صالح عـــبــد الـــصــبـــور مـــقــاالً فى جـــريــدة
ـــســـرحــيـــة بـــادئًــا: "لـــيــســـمح لى "األهـــرام" يـــنــتـــقــد ا
األسـتـاذ عـبـد الرحـمـن الـشـرقاوى أن أخـالـفـه الرأى
فى تــســمــيــة مــســرحــيــة "الــفــتى مــهــران" مــســرحــيــة
ـســرح لـيس شــعـريــة فــقـد تــعـلــمـنــا أن الـشــعــر فى ا
ــسـرحــيـة أو لـونًــا من احملــسـنـات حــلـيــة تـزين بــهـا ا
ــســرحــيـة يــضــاف إلى الــعــمل الــفـنـى بل هــو قـوام ا
وروحها ورأى عبد الصبور أن الشرقاوى زج الشعر
ـــســرحــيـــة كــثــيـــر من احلــديث ــســرحـــيــة و "فى ا بـــا

أخذ الذى يظلم الشعر". السطحى الغريب ا

 أما النقطة األخـرى التى يراها عبد الصبور سلبية
ــمــلــوكى الـذى ــسـرحــيــة اتــخــذت من الــعـصــر ا أن ا
تــتــحــدث عــنه مــطــيــة  – فــقط  – النــتـــقــاد الــعــصــر
ـــســـرحــيـــة تــتـــحـــدث عن هــذا احلــديـث فــرغم أن ا
العـصر إال أن النص افـتقد إلى رائـحة هذا الـعصر
ــمـــالـــيك وكـــانت ونـــبـــضه فال تـــوجـــد إال أســـمـــاء ا
ــشـتـرك ــصـيـر ا ـشــتـرك ا الـتــعـبـيــرات: "الـكــفـاح ا
سرحـية مغـرقة فى احلياة أسلـوب العمل".. جتـعل ا
اآلن وأظن أن هـذا هـو "مـربط الـفـرس" الـذى جـعل
ــســرحــيــة أى تــنـاول الــنــقــاد والــكــتــاب يــهــاجــمــون ا
ــســاس بــهــا.. أمــا الــشــرقـاوى ــرحــلــة احلـالــيــة وا ا
صـطفى فـيفـسـر األمر عـلى نـحو آخـر.. فـهو يـقـول 
عــبـــد الــغــنى: "لــقــد كــتب مـــحــمــود أمــ الــعــالم عن
سـرحـيـة وهـاجمـهـا بـعنـف شديـد هـجـومًا سـيـاسـيًا ا
الفـــــتًـــــا إذ كــــــان أيـــــامــــــهـــــا يـــــتــــــحـــــالـف مع االحتـــــاد
ـفــيـد أن نـعــتـبـر أن االشــتـراكى» .. "وقـد يــكـون من ا
ا ـسـرحيـة نـقـدًا عنـيـفًـا  محـمـود أمـ الـعالم نـقـد ا
فـيـهـا من انــقـضـاض الـسـلـطـات عـلى بـعض الـفـئـات
وفــــهـم من هــــذا أن هــــنـــــاك إســــقــــاطًــــا فــــنـــــيًــــا عــــلى
انقـضـاض عـبد الـنـاصـر على الـشـيـوعيـ فـقال إن
ـسـرحــيـة تـلــقى ظالال سـامــة عـلى الـتــحـالف الـذى ا
كـــــان قــــد عـــــقــــد بــــ االحتـــــاد االشــــتــــراكـى وبــــعض
جماعات اليسار». وأظن أن الشرقاوى كان يريد أن
ــثـــقف بـــالــســـلــطـــة عــبــر يـــفــســـر إبــداعـــيًــا عـالقــة ا
شــــخـــصـــيـــة تــــاريـــخـــيـــة هـى "الـــفـــتـى مـــهـــران" ومن
الـــــطــــريـف أن أســــتـــــاذًا لــــلـــــتــــاريـخ "كــــان يـــــعـــــمل فى
اخملـابرات الـعـامـة" ذهب غـاضـبًـا لـلـشـرقـاوى وقال
له: "ال تـوجـد فـى الـتـاريخ شــخـصـيــة اسـمـهــا "الـفـتى

مهران".. إذن من أين جئت بها? وماذا تريد?"
ـســرحـيــة كل هــذا الـغــبـار ألن كـان ال بــد أن تـثــيــر ا
ـسـرحـيـة تـتـعـرض بــعـنف لـكل األوضـاع الـتى كـانت ا
ــــتــــعــــاونـــ تــــدور آنــــذاك وكــــان حــــتــــمًــــا عـــلـى كل ا
ـســرحـيـة ــتـحــالـفــ مع الـســلـطــة أن يـهــاجـمــوا ا وا
حــتى لــو كــان مــخــرجــهــا هــو كــرم مــطــاوع وإذا كـان
الهجـوم على نصـوص الشـرقاوى السـالفة الـذكر قد
ــصــابـــيح الــســـلــطــة أتـت من كــتـــاب مــســتـــنــيــريـن 
وأنوارها ومستقوي  –أيضًا  –بأذرعها ومقاعدها

مغـرضـة أمـا فـاروق عـبد الـقـادر كـتب مـقـال مـتـتـالـي
سرحية حملة ضارية جلة روزاليوسف حـامًال على ا
سرحـية كـلها تـصدر عن فكـر قاصر فيقـول: "أزعم أن ا
ومــتـخــلف ال يــسـتــطـيـع أن يـدرك أبــعـاد الــصـراع الــدائـر
الـــيــوم  – والـــذى ال بــــد ســـيـــشـــتـــد غـــًدا  – بــ الــعـرب
ــــآخــــذ الــــتى وإســــرائــــيـل.. وهــــذه أدلــــتى".. ونــــلــــخـص ا
سـرحية الحظهـا عبد الـقادر فى عـدة نقاط أولـها أن ا
تـعــزف نــغـمــة رآهــا عـبــد الــقـادر بــصــورة سـلــبــيـة وهى
رفض ضباط جيش الدفـاع اإلسرائيلى وجنوده للحرب
ــؤســســة الــعــســكــريــة"  فى إســرائــيل وتــمــردهم عــلى "ا
وتـعــاطـفــهم الـقــوى بل وانـتــمـاؤهم الــكـامل لــقـضــايـانـا..
وبــعــد أن اســـتــرسل عــبــد الـــقــادر فى الــتـــداعــيــات الــتى
تتـرتب على هذه الـرؤية يتسـاءل: "ماذا يعـنى الشرقاوى
بـــهـــذا كـــلـه?.. ويـــؤول ذلك إلى احـــتـــمـــالـــ أولـــهـــمـــا أن
ـــؤســـســة الـــشــرقـــاوى ال يـــفـــهم طـــبــيـــعـــة الـــعالقـــة بــ ا
العسكرية ودولة إسرائيل واالحتمال الثانى أنه يتجاهل
ـــوضـــوعــــيـــة مـن أجل تـــخــــديـــر "احلس هـــذه الــــعالقــــة ا
الـوطنى" وأيـًضـا لـتـمـيـيع الـقضـيـة وكال الـرأيـ خـطـير
جــدا.. ويـســتـرسـل عـبــد الـقــادر فى شــرح نـقــاط رفـضه
سرحيـة لينـتهى فى مقالـيه قائالً: "جتربة وغضـبه من ا
مخيبة لآلمال ضعفها األساسى كامن فى نص متخلف
فـكـرًيا ومـتـوسط فنـًيـا ومـستـسـلم للـكـلـيشـيـهات الـسـائدة
حـــول أخـــطـــر الـــقــضـــايـــا حـــاول اإلخـــراج أن يـــرتـــفع به

فسقط معه ".. 
ــســرحـيــة هــو كـرم واجلــديــر بـالــذكــر أن الــذى أخـرج ا
ــسـئـولــيـة ثالث مـرات مـطـاوع ويــحـمــله عـبـد الــقـادر ا
بـاعــتـبــار أنه ال يــخـرج إال مــا يـقــتـنع بـه ثم ألنه مـؤلف
ـســرح الـقـومى ــسـرحى وثــالـثًـا ألنه مــديـر ا الـعـرض ا

آنذاك..

أما مسرحية "الـفتى مهران" فلم يكن نصيبها أقل من
ـسرحـيتـ السـابقـت فـلم يكـتف النـقاد أن يـختـلفوا ا
سـئولون علـيها وعـلى عرضـها ولـكن اختـلف علـيهـا ا
ألنـهــا كــانت تـمـس الـقــيـادة –  آنـذاك  – لـلـدرجــة الـتى
وصل خبرهـا إلى أسمـاع الرئـيس جمال عـبد الـناصر
ـقراطـية وأظن أن عبـد النـاصـر كان أكـثر سـمـاحة ود
من الـنـقـاد أنـفــسـهم يـقـول عـلى الـراعى فى مـذكـراته:
"مـــســرحـــيـــة الــشـــرقـــاوى كــانـت  مــجـــازة من الـــرقـــابــة

عبد الرحمن الـشرقاوى كاتب مثير للجدل وعلى كل
ستويـات وأزعم أن سيرته أو مساحات واسعة من ا
ســيــرته أصــبــحـت مــعــروفــة ومـعــلــنــة ومــنــذ أن كــتب
قــصـيـدتـه "من أب مـصـرى إلـى الـرئـيـس األمـريـكى"..
واتضحت فيها الروح التجديدية والثائرة التى ينطوى
عـلـيــهـا عـبـد الــرحـمن الـشــرقـاوى واألبـعــاد الـدرامـيـة
العـميـقة الـتى حتمـلهـا القـصيـدة ورغم أن الشـرقاوى
انغمس انـغماًسا كـبيًرا فى كـتابات مـتنوعـة ومتعددة
وغـزيرة إال أنه تـرك أثـًرا بلـيًغـا فى كل مـا يكـتبه ولم
يـتـوقف هـذا األثـر عـنـد قـصـيـدة "من أب مـصـرى إلى
الــرئـيس األمـريــكى" بل أثــارت روايـته "األرض" جـدًال
عــمــيــًقـا ومــعــارك نــقـديــة ســاخــنـة وقــســمت احلــيـاة
الـثـقـافـيـة إلى شـطـرين شـطـر تـزَّعـمه الـنـاقـدان عـبـد
الـــعــظــيـم أنــيس ومـــحــمــود أمـــ الــعـــالم مــنـــتــصــرين
لــلـروايــة انـتـصــاًرا كـبــيـًرا واعـتــبـروهــا بـدايـة لــلـكــتـابـة
الـواقـعـيـة وأعـلـنـوا بـهـذه الـروايـة نـهـايـة عـصـر وبـداية
ــعــداوى فــاخــتــلف عــصــر جــديــد أمــا الــنـــاقــد أنــور ا
مـعــهــمـا ولـم يـعــتــبـرهــا روايــة من أصـلـه.. وبـعــد هـذه
الـروايــة كــتب كــتــاب "بــانــدوجن" عـام  1955 مــنــتــصـًرا
للـسـلـطة الـسـيـاسيـة وراعـًيـا لسـيـاسـة عدم االنـحـياز
ــتــحـدث لــذلك أصــبح الــشـرقــاوى مــنـذ ذلـك الـوقت ا
ـصــرى لـدى الـدولـة وحـمل الـرسـمى بـاسـم الـيـسـار ا
أعـبـاء هـذه الـصــفـة كـثـيـًرا وإن كــان قـد مـال لـلـدولـة
أكـثـر من مـيـله لـلـيـسـار عـلى مـدى تـاريخـه ولكـن هذه
ـقـال.. ألنه بـعـد قـضـيـة أخـرى ولـيس مـجـالـهـا هـذا ا
ذلك اســتــثــمـــر الــشــرقــاوى حــسه الـــدرامى وثــقــافــته
ـسـرح ـوسـوعـيـة وتــصـوره األدبى لـيـتــوخى حـقل ا ا
فكتب مسرحيـته األولى "مأساة جميلة" وفيها يتناول
ـــلــيـــون شــهـــيــد فى اجلـــزائــر وحـــيــاة مــســـيــرة ثـــورة ا
نـاضـلة "جـمـيلـة بـو حريـد" آخًذا مـنـها رمـًزا ومـعنى ا
لــثـورة شـعــبـيــة كـبـرى ثــارت عـلى أوضــاع اسـتـعــمـاريـة
عاتـية وطـاغيـة ضد طـغـيان قـاهر ويـعلل الـبعض أن
انـضـمـام الـشـرقـاوى حلـركـة عـدم االنحـيـاز وانـشـغـاله
ـرحـلـة التى بـالنـضـال األفـروآسـيـوى بـدءًا من هـذه ا
تــوسع اهــتــمــامه وقــفــز عــلى األســوار احملــلــيــة ورغم
سـرحيـة إال أنها لـم تسلم من الترحـيب الذى القـته ا
الـنقد الـسلـبى ويعـرض د. محـمد مـندور لـبعض هذه
اآلراء قـــائال: "لـــقــد قـــرأت فى أحـــاديث الـــكـــتــاب عن
ـأسـاة مـســرحـيـة جــمـيــلـة وأنـهــا بـعــيـدة عن طــبـيـعــة ا
الـدراميـة ألن شـخصـياتـهـا منـها مـا هـو خيـر خالص
ومـنـهـا مـا هــو شـر خـالص وهـذا يـقـر هـا من طـبـيـعـة
الحم".. ثم يــتـسـاءل: "وأنـا ال أدرى من شـخــصـيـات ا
ـآسى ــبـدأ ومــتى تــقــرر?  فـأبــطــال ا أين جــاء هــذا ا
ـة والـكالسـيـكـيـة عـنـدمـا يـأتـون أعـمـاًال شـريرة الـقـد
ا يأتـونهـا منسـاق ال مخـتارين".. وبـعد أن يوضح إ
ــســرحــيــة اجلــيـــدة ويــثــنى عــلــيــهــا مــنـــدور درامــيــة ا
ـــلـــحــــمى يـــأخـــذ عـــلى ويـــبـــرؤهـــا مـن هـــذا الـــطـــابع ا
الحظات فيقول: "لم أستسغ ترك سرحية بعض ا ا
جـاسـر لـلـمـعـركـة ومـكـانه فى الـقـيـادة حملـاولـة طـائـشة
إلنـــقــاذ "جـــمــيـــلــة" وبـــخــاصـــة بــعـــد أن أحــســـســنــا أن
عاطـفته الشخـصية نحـوها وحبه الذاتى لـها قد كان
ـــغـــامــــرة الـــتى انـــتـــهت الـــدافع األســـاسـى إلى هـــذه ا
بــالــقــبض عـــلــيه مع جــمــيــلـــة".. وبــذلك تــعــتــبــر قــراءة
محـمد منـدور قراءة إيـجابـية أكـثر مـنهـا سلـبية ورغم
ذلك فـالـشـرقـاوى لم يـنـصف "مـنـدور" فى مـعركـته مع
يوسف الـسباعى وانـحاز للـسباعى وكـتب عن مندور
بــــأن عـــمى بــــصـــره قـــد أعــــمى بـــصــــيـــرته وصـــدرت
للشرقاوى بـعد ذلك عدة مسرحيات القت مناقشات
حــادة ســاخــنــة كـــوطــنى عــكــا والـــفــتى مــهــران وعن
الـنـضـال الــوطـنى ضـد االســتـعـمـار وضــد االسـتـبـداد
عـمـوًما وإذا كـانت "الـفـتى مـهـران" القت قبـوًال نـقـدًيا
عنـد البعـض إال أن "وطنى عكـا" لم تلق هذا الـقبول
فهـاجمتـها الـكاتبـة القديـرة صافيـناز كاظم واعـتبرت
أن الـــروايـــة مـــبـــشـــرة بـــسـالم هـــزيل وحتـــمل أفـــكـــاًرا

الفتى مهران

 ترك أثراً
بليغاً فى كل
 ما يكتبه

 «الفتى مهران»
القت قبوالً
نقدياً عكس
مسرحية

«وطنى عكا»

 الشرقاوى
 هجوم سياسى
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سرح درسـية التقلـيدية التى يعـتمد علـيها صغار الـدارس فى التعرف عـلى مباد ا > إن أغـلب الكتب ا
صـطلحـات دراميـة تنتـمى فقط إلى "الـبناء الـسطـحى".. مثل احلدث ـا تقدم فـقط شروحًـا  والـدراما إ

شاهد. تصاعد احلدث الهابط الذروة الفصول ا ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح. > مصمم االستعراضات تامر فتحى يشارك بالتدريب على الرقص فى الورشة التى ينظمها مسرح الغد لهواة ا
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براءة التجربة  وعبء الفقر 
فى عرض «هموم اآلخرين»

ــكــشــوف وســعـــة غــيــر مــنــاســبــة له أن ــســرح ا وجــوانـب ا
"يـكش" جـلـد عـرض جنـوان ويـفــقـد قـدرًا كـبـيـرًا من بـهـائه
خــاصــة وأن مــصـــادر الــضــوء مـــتــســعـــة الــتــأثــيـــر ولــيس به
مركـزات ضوء وحـددت بذلك جنـوان الـتغـييـر بالـضوء فى
حــالــة أو حـالــتـ وهــو مـا جــعل اإلضــاءة شـبه إنــارة أغـلب
نصف السـاعة الـتى هى طول مدة الـعرض.. وكان مـحمود
أبو جليلة جيدا فى حدود دوره ولكنه وكذلك جنوان كانا
أصغـر بكـثيـر من عمـر الزوجـ وكان ال بـد من استـخدام

كياج للمالءمة ويبدو أنه الفقر والعياذ بالله?!..  ا
ولعبت موسيقى هشام مصطفى وأحمد حسنى فى ترقيق
نـاسبة وكـانت موفقة احلال والـقيام بـالوظيـفة الدرامـية ا
إلى حـد كـبيـر وبـالـرغم من أن الـعـمل يـحـتـوى عـلى مـعظم
عـيـوب الـعــمل األول إال أنه اسـتـطــاع أن يـضـعـنى فى صف
ـســانــدين لــهــذا الـفــريق "شــخــابــيط" الـذى ــتـعــاطــفــ وا ا
يــشــخـبـط فى بــســالـة وشــجــاعــة فى مــواجــهــة قــلـة الــشىء

وضرورة الوجود"..
وهــو األمــر الــذى يــدفـعــنى إلى اخلــروج عن مــجــال الــنــقـد
هـرجان ألطلـب منهم التـطبيـقى إلى الـتوجه إلى مـنظـمى ا
شـاهـدة واالختـيار – دعم الـعروض الـتى تـرشحـها جلـنـة ا
خــاصــة عــروض الــشــبــاب الـفــقــيــر الــذى يــنــتج الــعـمـل هـو
ومـجمـوعـة من زمالئه الفـقـراء الظـرفاء..!  – حـتى تدخل
ـهرجـان وهى فى أكمل الـعروض إلى سـاحة الـتسـابق فى ا
ـــكن لـإلدارة أن حتـــدد مــبـــلغ الـــدعم ســمـت وأ بـــهــاء و
سلفًا باعتباره لتحس اإلنتاج وليس إلعادته وعلى سبيل
ـثـال كـان يـكـفى "جنـوان" مـبـلغ ألف جـنـيه فـقط لـتـحـس ا
شـروط الــعــرض فــهل هــذا مــبــلغ كــبــيــر?!.. دعــمــا لــبـراءة

التجربة وتخلصا من عبء الفقر احمليط?.

سرحية تطرح عدم القدرة  ا
 على التواصل فى اجملتمع األوربى 

iógR óªëe

 من عرض « هموم اآلخرين»

 ثـــــرثـــــرة اخملـــــرجـــــة أصـــــابت
ــــلل الــــبـــصـــرى ـــشـــاهــــد بـــا ا

شــــاهـــدت "جنـــوان وحــــيـــد" تــــخـــرج وتـــمــــثل فى مــــهـــرجـــان
اخملـــــرجه.. جنـــــوان اخــــتــــارت نـص الــــيـــــونــــانـى يــــورغــــوس
سكورتيس وهو كاتب معاصر والنص قصير يقدم موقفا
.. زوجـة تدور فى الـبيت أو لقـطة فـاصـلة فى حـياة زوجـ
ــنـــزلــيــة كــالـــنــحــلـــة مــشــغـــولــة ومـــنــهــمـــكــة فى األعـــمــال ا
يسـتـغرقـهـا اليـوم بـكل تفـاصـيله ومـنـشغـلـة فى الوقت ذاته
عن جـوهـر وروح األشــيـاء فـفـقـدت بـالـتـدريج الـقـدرة عـلى
ـنـاسـبــة الـنص عـنــوانه "هـمـوم الـتــواصل مع اآلخـرين- وبــا
اآلخـرين"  – وخـاصـة أقـرب الـنـاس إلـيـهـا.. زوجـهـا وابـنـها
ـطـبخ ـشـهـد جتــرى بـ ا ــتـزوجـة وهى طــوال ا وابــنـتـهـا ا
عـيشة والغـرفة الداخلـية للطـفل الوليد?!.. ويأتى وغرفة ا
ا هو مجبر عليه تعب من عمله الـذى ال يحبه وإ الزوج ا
من أجل لـــقــمـــة الــعـــيش.. يــأتـى فال يــجـــد من يـــواســيه أو
ــا زوجــة هى أقـــرب إلى مــاكـــيــنــة أو "روبــوت" يــؤانــسـه وإ
للـطبخ ورتق الـثيـاب وإطعـام الوليـد الرضـيع.. ويظل يـلهث
تـقطع أنه ال خـلفـها جملـرد أن حتادثه ونـفهم من احلـوار ا
تــواصـل بــيـــنـــهـــمـــا بل ال تـــواصل حـــتى بـــ هـــذه الـــزوجــة
الـبـائـسة وبـ أوالدهـا لـدرجـة أن االبـنـة تـقـول إن اجلـحيم
أفــضل من احلــديث إلـى أمـهــا واالبن ال يــكف عـن تـوجــيه
الـــلـــوم وكـــذلك تـــفـــعل هـى.. دائــمـــة الـــشـــكـــوى من جتـــاهل
وإهــمـال األبـنـاء لــهـا بـيـنــمـا هى تـفــعل كل مـا بــوسـعـهـا من
أجل أســرتــهـا.. ويــنــتـهى األمــر بــالـزوج بــأن يــخـبــرهــا بـأنه

سيتركها وأنهما ال مفر سيفترقان وأنه سيطلقها..!?..
وبالرغم من صـدمة "عدم الـفهم" التى تـعانى منـها الزوجة
لـلــحـظــة إال أن صـوت بــكـاء الـطــفل فى الــغـرفــة الـداخــلـيـة
يـجـعـلهـا تـفـيق من هـذه الـصدمـة الـبـسـيـطة وتـهـرع مـهـرولة
لـتـلـبى نداء الـرضـيع.. إنـهـا أمومـة مـسـتـغرقـة عـلى حـساب

الزوجة والصديقة واحلبيبة.. إلخ.. 
ــســـرحـــيــة بـــبـــســاطـــة تـــطــرح حـــالـــة عــدم الـــقـــدرة عــلى وا
التـواصل فى اجملتـمع األوربى نـظرا النـشـغال الـفرد هـناك
فى هـمــومه اخلـاصـة وتـصــبح هـمـوم اآلخـرين بــالـنـسـبـة له
واحه مـســتـحـيـلــة ال سـبـيل إلى الــوصـول إلـيـهــا أو الـتـعـرف
عـلى تـفـاصـيل بـأى قـدر مـن الـتـعـاطف.. فـمـاذا قـدمت لـنـا
مـخرجـتنـا الـصغـيـرة "جنوان وحـيـد" فى أول جتربـة إخراج

لها? .. 
ناسبة اسم الـفرقة التى قدمت العمل "شخابيط" وهم وبا
لك أحدهم مجمـوعة من طـلبـة معـهد فنـون مسـرحيـة ال 
شــيــئـا مـن حـطــام الــدنــيــا إال الـســتــر.. وبــعــد أن أخـرج كل
مــنـهم: مــحـمـود أبــو جـلـيــلـة الــذى لـعب دور الـزوج ومــحـمـد
فـتـحى الـذى صـمـم الـديـكـور وهـشــام مـصـطـفى الـذى ألف
ـوسيقى.. بعـد أن أخرج كل منهم مـا فى جيوبه لم يكف ا
ــطــبخ.. واضــطــر مــصـمم ــبـلـغ إال لـشــراء بــعض أدوات ا ا
ــشــهــد أن يـــدور ويــلف فى خــلــفـــيــات األوبــرا حــتى يــجــد ا
ويــجـمع بــعض احلــبــال الـتى تــخــلـفت مـن عـرض "كالم فى
سـرى" لـفـرقـة األنــفـوشى وبـعض احلـشــايـا و"الـشـلت" الـتى
سرح شاهدون فى أمـسيات الـصيف فى ا يجلس عـليهـا ا
ـدرجـات بـاإلضـافة إلى مـنـضـدة مـتـروكة ـكشـوف عـلى ا ا
 إعـــادة جتــــهـــيــــزهـــا واســــتــــخـــدامــــهـــا كــــواجـــهــــة مــــطـــبخ
ــصـمم ــهم أنه وبــشق األنــفس اســتــطــاع ا أمــريــكى..?!.. ا
ـطبخ أوربى حديث ومعه جنوان وفـريقـها أن يوحى إلـينا 

وظف من الطبقة الوسطى. وغرفة معيشة 
هـذا طبـعا هـو مـا ينـطبق عـليه عـندمـا يغـزل محـمد فـتحى

وجنوان بـ "رجل حمار"..ـ
وقــد بــذلت "جنــوان" أكــثــر مــا فى طــاقــتـهــا كــمــمــثــلــة لـدور
الـزوجة وكانت ال تمل مـن اللف والدوران والثـرثرة لدرجة
الـتـشـنج وكـادت حـركـتهـا من تـكـرارهـا ورتـابـتـهـا أن حتدث
مـلال بـصـريـا أضـاف إلـيـهـا سـكـونـيـة أصـلـيـة فى مـثل هـذا
ـسكـينة" لم ـشهد صـعوبـة أخرى خاصـة وأن اخملرجة "ا ا
سرح ثـل هذا النـوع من ا جتـد أمامهـا من قاعـة مناسـبة 
ـكــشــوف بـاألوبــرا والــذى بـالــرغم من ــســرح ا بـل وجـدت ا
هـندسى اإلدارة العامة للمسرح بالثقافة احملاولة اليائسة 
ثل هذه العروض التى اجلماهيرية فى أن يجعلوه صاحلا 
ـــســـرح ـــتــــلـــقى وحلــــاله "ا تـــســـتــــهـــدف احلـــمــــيـــمـــيــــة مع ا
ــهــمــوس".. أقــول ســاعــدت فــوضى احلــركــة فى خــلــفــيــة ا

ـكن الــقـول بـأنـهـا مـحـصـلـة الـقـوانـ > إن الــقـوانـ الـتـنـظـيـمـيـة اخلـاصــة بـكل عـمل فـنى أو درامى 
األســاسـيــة الـتى يــفـرضـهــا الـشــكل الـفــنى أو اجلـنس الــدرامى الـذى يــنـتـمى إلــيه الـعــمل ومـجــمـوعـة
ـعـنـى الـداخـلى الـكـلى لــلـعـمل نـفـسه. االشــتـراطـات والـقـوانـ الــتـنـظـيـمـيــة الـفـرعـيـة الـتـى فـرضـهـا ا

هرجانات. ؤسسة واستضافة عدد من ا جهود كبير لتنشيط مسرح ا ؤسسة االجتماعية العمالية قام هذا العام  سرح با > سيد على مشرف ا

سرحي جريدة كل ا
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أعـــضــاء اجملــلـس لــلــحـــضــور وقــد حـــدث هــذا بــعــد
ـعــنـيـة خـطــابـات مـتــبـادلـة كــثـيــرة بـ كل اجلــهـات ا
وبــــعــــد شـــد وجــــذب وتــــنـــازالت مـن عـــبــــد الـــرحــــمن
الشـرقـاوى الـذى أجـرى بـعض الـتعـديالت الـشـكـلـية
فى الــنص وهــو عــدم ظـــهــور شــخــصــيــتى احلــســ
ــســرح واســـتــبــدالـــهــمــا بــراو وزيــنب عـــلى خــشـــبــة ا
وراويــة أى عـــنــدمـــا يــأتى دور أى مـــنــهـــمــا فـــيــقــول
الـراوى: يـقـول احلـسـ أو تـقـول زيـنب وبـعـد سـرد
سرحية وعرضها يقول وقائع اجلدل الدائر حول ا
ــســـرحــيــة تــثـــيــر جــانــبــ الــتــقـــريــر أو الــقــرار: إن ا
أحــدهــمــا ســيــاسى وآخــر اجــتــمــاعى وأمــا اجلــانب
ـسرحية من أحقاد ا تثيره هذه ا السياسى يتعـلق 
ال تـزال جـذوتـهـا مـسـتـعرة بـ مـجـمـوعـتـ كـبـيـرت
ــســـلـــمــ تـــدين أوالهـــمــا آلل الـــبــيت من طـــوائف ا
وتـــضع شـــخــصــيـــاته مـــوضع الــتـــقــديـس واالحــتــرام
وتـدين ثــانـيـتــهـمــا لـلـدولــة األمـويــة وتـرى فـيــهـا دولـة
إسالميـة حقـقت لألمة اإلسالميـة أمجاداً ال تـنكر

سلم وفخارهم.. وتسند إليها عزة ا

بـدأ تـمـثيل أما اجلـانب االجـتـمـاعى فهـو يـتـعلـق 
مـثل الشخـصيـات اإلسالميـة وصالحية بـعض ا

ــمـــثالت لـــقــيـــامــهـم بــتـــلك األدوار إذا فــرض أو ا
جدالً جواز القيام بـها مهما يكن مـستواه العلمى

أو الدينى.
وبــعــيــدًا عن هــذيـن اجلــانــبــ فــهــنــاك مــراسالت
حــــدثـت بــــشـــــكل مـــــســــئـــــول بـــــ عــــبـــــد الــــرحـــــمن
الـشـرقاوى وإدارة األزهـر تـنم عن تـفـهـمه لألمر
ـسـئـولـون حـتـى يرى ـا أماله عـلـيه ا واسـتـجـابـته 
ـســرح بـعــد مـا أخـرج عـمــله الـنــور عـلى خــشـبــة ا
الـنص اخملـرج كـرم مـطـاوع والـذى أخرج مـن قبل
"مـأسـاة جـمـيـلـة" و"الـفـتى مـهـران" ولـكن يـبـدو أن
ـتـعددة ـراسالت واسـتـجابـات الـشـرقـاوى ا هـذه ا
ــــتــــوالـــيــــة لم تــــســــفـــر إال عـن تـــشــــدد األزهـــر وا
ألســبـاب ال أرى أنــهـا من صــحـيح الــدين ولـكــنـهـا
ــقـيـت والـتــســعـود أو الــتــشـيع أســبــاب الـتــزمت ا
لـبـعض شـيوخ الـنـفط كـمـا صرح بـذلك الـشـرقاوى
نــــفــــسـه كــــمــــا ســــيــــتـــــضح فــــفـى الــــبــــدايــــة أرسل

الـــشــرقـــاوى رســـالــة هـــادئـــة إلى مـــديــر الـــبـــحــوث
والـنـشـر بـتاريخ 1970/7/8 يـقـول فيه الـشـرقاوى:
وافقة عـلى مسرحـيتى "احلس "أرجو الـتكرم بـا

ثـــائـــرًا" و"احلـــســـ شـــهـــيــدًا" وظـــهـــورهـــمـــا عـــلى
ـسرح عـلـى أنى قـد أجريـت تـعديـالت بحـيث ال ا
تــظـهــر شــخـصــيـة احلــسـ أو شــخــصـيــة الـســيـدة
نسوب إلـيهما عن طريق زينب بل يلقى الـكالم ا
الــراوى والــراويــة ويــبــدى الــشــرقــاوى اســتــعــداده
الـــكــامل لـــلـــمــنـــاقـــشــة لـــو احـــتــاج األمـــر ذلك ولم
ــثــقــفـ يــصــدر بــيــانــات ولم يــلـجــأ لــتــحــريض ا

ـا نشـاهده وعقـد ندوات تـضامن أو غـير ذلك 
اآلن.. مع اعــتــبـار أن قــضـيــة الــشـرقــاوى قـضــيـة
حـقــيــقــة وال افـتــعــال فـيــهــا وتـرد إدارة الــبــحـوث
ـسرحـية وتـبدى مـوافقـة مبـدئية بأنـها فـحصت ا
بعد التصحـيحات التى تمت أو الـتى وافق عليها
الـــشـــرقــاوى والـــتى وصـــلت إلى واحـــد وعـــشــرين
صـفـحـة وقـررت إدارة الـبـحـوث طـلب عـدم ظـهور
شخـصيتى احلـس والسـيدة زينب عـلى اخلشبة
سرحيـة عليهـما بعد إخـراجها وقبل ثم تعـرض ا
عـرضـهـا عـلى اجلـمـهـور وبـعـد خـطـابـات مـتـبـادلـة
ــســرحــيــة حــتى وكــثـــيــرة بــ كل اجلــهــات تــمــنـع ا
اآلن وفى ذلك نــتــرك عــبــد الــرحــمن الــشــرقـاوى
يـوضح بـنـفـسه مالبـسـات األمـر كـامـلة فـى حواره
مع الـدكـتـور مـصـطـفى عـبـد الـغـنى فـيـقـول: "كـان
قـد صدر قـرار بنـقلى مـن الصـحافـة إلى مؤسـسة
األسماك وح امتـنعت عن تنفيذ األمر فصلت
فــــرفــــعت دعــــوى فى مــــجـــلـس الـــدولــــة أطــــعن فى
الــقــراريـن قــرار الــنـــقل وقــرار الـــفــصل فـــعــيــنت
ؤسسـة السينـما بوزارة الـثقافة مستشـاراً فنيًـا 
" وأنا وخالل هذه الـفترة الـقاسيـة كتبت "احلـس
ـنـوع من الكـتـابـة حتى عـنـدمـا واجهت الـهـجوم
على مسـرحيـتى "الفـتى مهـران" لم ينـشر لى أحد

أى رد سعيت إلى كتابته.. 

ــســرحــيــة  – احلـس – واحلــكــايـــة قــبل عــرض ا
بيوم جاء من السـعودية الشيخ مـحمد حسن

مـــخـــلــوف مـــنـــدوبًـــا من رابـــطـــة الـــعـــالم اإلسالمى
سرحية. ويوضح الشرقاوى نع عرض ا يطالب 
أن رئـيس الـرابـطـة قـد أفـتى بـأن من قـال بـكـروية
األرض كـــافـــر ويـــجـب قـــتـــله غــــيـــر أن احلـــكـــومـــة
السعودية لم تـعبأ بفتـواه وظلت مدارسها تدرس
لـلــطـلــبــة هـذا.. وجــاء الـشــيخ مــخـلــوف من طـرف
ـسـرحـيـة وكـان األسـتـاذ كرم هـذا الرجـل ليـمـنع ا
مـــطـــاوع قـــد أخـــرجــهـــا وذهـب الـــشــيـخ مـــخـــلــوف
لــلــدكــتــور عــبــد احلــلــيم مــحــمــود وزيــر األوقـاف
الـذى كــتب خـطــابًـا عــاجالً لـلــدكـتــور عـبــد الـقـادر
حـــا وحــاول األخـــيــر  – حـــيــنـــئــذ  – أن يــقـــنــعه
ـسرحـيـة وقـراءتهـا دون جـدوى وقال شـاهـدة ا
ـســرحـيـة إال بـالــلـفظ الــواحـد: "لن تــعـرض هــذه ا
ـسلـسل من هوة إلى على جـثتى".. وهـكـذا سار ا
ــثــيــر - يـقــول الــشـرقــاوى -: إنه عــنــدمـا هـوة وا
ـــســئــولــ بــالـــســعــوديــة عــلى عـــاتب بــعض كــبــار ا
تــدخــلــهم الــفــاحش فى شــئــون ال يــعــرفــونــهـا مــثل
"الـفن" فـأنـكـروا إنـكــارًا شـديـدًا تـدخـلـهم وقـالـوا
ـــشـــايـخ عـــنـــدكم لـه: "مـــا ذنـــبــــنـــا إذا كـــان بـــعـض ا
يـــأتــمـــرون بــأمـــر رجل ســـعــودى نـــســخـــر نــحن من
فتاواه وحسبك أن تـعلم أنه طالبنـا بإلغاء ما رآه
صـحـيـحًــا من ضـرورة إلـقـاء فــكـرة تـدريس كـرويـة
األرض ولم يــهـتم أحـد وقــد كـان رد فـعـلــنـا نـحن

منه هو السخرية.
هذه دراما عبـد الرحمن الشـرقاوى وهذه قصته
مع الــــدرامــــا فــــهـل تــــســـتــــجــــيـب وزارة الــــثــــقــــافـــة
إلنــصـــافه بــعــد رحــيــله بـــعــشــرين عــامًــا وبــعــرض
مسـرحـيـته بعـد عـرضـها بـخـمسـة وثالثـ عـامًا..
أم مـــازال هــــذا الـــشــــيخ يــــحـــكم ويــــفـــتـى ويـــصـــول

ويجول فى بالدنا رغم أن بالده ال تعبأ به?!..

بعد شد وجذب
أجرى الشرقاوى
بعد التعديالت

الشكلية 
على النص

إدارة البحوث
تطلب عدم
ظهور احلس

والسيدة زينب
سرح على ا

 تعديالت الشرقاوى

لقطة من فيلم «األرض»
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 تمثيل الشخصيات اإلسالمية

منوعة سرحية ا ا
ومنـاصـبهـا فـالهـجـوم على مـسـرحيـة "احلـس ثـائرًا
واحلـســ شــهــيـدًا" قــد أتى من جــهــة أخـرى تــمــامًـا
ـسرحـية تـرحيـبًا وعـطل عرضـها حـتى اآلن والقت ا
نـقديًـا من قـبل نـقـاد نـحـتـرم آراءهم مـثل فـاروق عـبد
القـادر الذى كتـب عن "وطنى عـكا" فـيمـا بعد  –كـما
أسـلــفـنـا  –مـقــاالً حـادًا حتت عــنـوان: "جـيـش الـدفـاع
اإلسرائـيـلى فى خـدمـة الـقـضيـة الـعـربـيـة".. كتب عن
ـسـرحيـة وبـعد " مـقـاالً هاتـفًـا فـيه بروعـة ا "احلسـ
عرض وحتليل وتـأويل وشرح طويل يقول عبد القادر
فى نـــــهـــــايــــة ذلـك: "بــــذل األســـــتـــــاذ عــــبـــــد الــــرحـــــمن
الـشـرقـاوى جـهـدًا عظـيـمًـا فى جـمـع مـادة مسـرحـيـته
وصياغتها وتـألق شعره عذبًا فى أجزاء كثيرة منها
(خــاصـة مــونــولـوجــات احلـســ ووصــايـاه األخــيـرة)
واســتــطـــاع أن يــقــدم مــلــحــمــة طــويــلــة رائــعــة حتــكى
بـطــولـة احلــسـ واســتـشـهــاده رمـزًا مــضـيــئًـا فى كل
الـعصور لـلثـورة والشـهادة لـكن رغبـته فى أن يعـتصر
كل نقـطـة فى مأسـاة احلـس هى مـا جـعلـته يـسرف
عــــلـى نــــفــــسه  – وعــــلـــــيــــنــــا  – فـى تــــقــــد كل هــــذه
ـساجالت فى مـشاهـد كثـيرة الـتفـاصيل وكل هـذه "ا
ــــكن لـــعــــمـــلــــيـــة لـ «تـــركــــيـــز درامى» أن تــــلـــعب كـــان 
دورهـا...» ويـبـدو أن عـبد الـقـادر مـنـحـاز دون إغـفال
الحـظــات الـسـلـبـيــة ولـكـنـهـا ال تــفـسـد عـلـيه بـعض ا

سرحية. متعته من مجمل ا

ومــــا عـــدا مــــقـــال فـــاروق عــــبـــد الـــقــــادر الـــذى أشـــاد
ـســرحـيـة والــذى كـتــبه فى عـدد أبــريل من مــجـلـة بــا
ــصـــريـــة عــام 1969 أى قـــبل أن يــتـــعــرض ـــســـرح ا ا
النص لـلهـجوم من مؤسـسة األزهر فـقد القى النص
بـعــد أن أخـرجه بـالـفــعل اخملـرج "كـرم مــطـاوع" كـثـيـرًا
مـن اجلـــدل الـــذى نـــشـــأ حـــول عـــدة أســـبـــاب انـــتـــهت
ـنع الـعرض عـلى اخلـشـبـة منـعـاً بـاتًا بصـدور قـرار 
ــــنـع يــــســـــرى حــــتـى اآلن رغم مــــرور ومــــازال هـــــذا ا
خمسة وثالثـ عامًا فقد صدر القرار رقم  76 فى
ـــوافــــقـــة اجلـــلـــســـة الـــتى  22 فـــبـــرايـــر عــام 1972 
انـعـقـدت بـقـاعة االجـتـمـاعـات بـإدارة األزهـر بـرئـاسة
فــضـيـلـة األمــام األكـبـر مــحـمـد مــحـمـد الـفــحـام شـيخ
األزهر ورئيس مجـمع البحوث اإلسالمية الذى دعا
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> مـجموعـة النقـد اخلارجى أو النـقد من خارج الـنص وهى التى يعـتقد أصـحابهـا بأن الوسـيلة الـصحيـحة لفهم
عـلومات خارجة عن العـمل نفسه وتعمـد إلى ربط العمل بظواهر سرحى تكمن فى االسـتعانة  الـنص األدبى أو ا
أو أحـداث إمـا من حـيـاة مـؤلـفه أو من الـظروف االجـتـمـاعـيـة والسـيـاسـيـة احملـيطـة أو اسـتـقـراء الـعمـل فى ضوء
نـظـريات عـلم النـفس وحتـويل شخـصـياته إلى مـرضى راقديـن على سـرير الـفـحص فى عيـادة الطـبـيب النـفسى.
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هموم اآلخرين..
 ومخرجة جنحت فقط فى اختيار النص

ــســرحـيــة جتــســيـداً الــواقع حي تــبـدو هــذه ا
معاش ينـبض باحلياة ومن هنا يأتي التالزم

تلقي.. سرح وا والتناغم واالنسجام ب ا
ـــســـرحــيـــة هي «هـــمــوم اآلخـــرين» لـــلـــكــاتب ا
الــيــونــاني بــورفــوس اســكــورتــيس تــرجــمـة د.
نـعــيم عـطـيــة وإخـراج جنـوان وحــيـد وجـاءت
سرحية. ضمن عروض مهرجان اخملرجة ا
ـسرحيـة حالـة امرأة هي زوجة وأم تتـناول ا
ــتـكـدس بــكل أشـيــائـهـا تـعــيش في مـنــزلـهـا ا
وهي غـــارقــة ومـــنــهـــمــكـــة في أداء أعـــمــالـــهــا
ــــوروث عن أمـــهـــا ــــنـــزلـــيــــة وهـــذا الـــدور ا ا
بكونها امرأة كل إمكاناتها في احلياة هي أن
البس وطــهــو الـــطــعــام ورعــايــة تــقــوم بــكـي ا
الــصـــغــيـــر كـــخــادمـــة وكــمـــواطن من الـــدرجــة

الثانية.. وليس كشريك في احلياة.
ويـــظل هـــذا تــصـــورهـــا الـــذاتي عن نـــفـــســـهــا
وحدود معرفتـها بإمكانياتها.. ورغم كل هذا
الــتــفــاني الــذي تــبـديـه الــشـخــصــيــة; إال أنــنـا
نـــدرك أنــهـــا ال حتـــسن صــنـــعــا فـي ظل هــذه
الـفــوضى الـعـارمــة ووسط هـذه الـتــفـصـيالت
الـكــثـيـرة الـتي تـتـخـبط في أدائـهـا وال حتـسن

ترتيبها على نحو جيد ومتوازن..
فـهي حـالـة إنـسـانـيـة مـثيـرة لـلـشـفـقـة; خـاصة
وأن الزوجة تتصـور أنها تقدم كل ما بوسعها
جتـاه اآلخر فـإذا باآلخـر يـلفـظـها من حـياته
ألنـه ال يــســتـــطــيع أن يــعـــيش أو يــســـتــمــر في
حـــيــاة مـن طــرف واحـــد.. مع زوجــة تـــنــاست

كونها امرأة حتى على مستوى احلوار.
فيرحل عنها الزوج بعد أن يطلقها..  فتبهت
قـليالً.. وتعود مسـرعة لصغيـرها لتكمل هذا

االنسحاق اإلنساني في دوامة احلياة..
رأة في إن هذا النمـوذج الذي يقدم معاناة ا
تـخلـفة مـخـتلف الـبلـدان وعلى مـر الـعصـور ا
والـديكـتـاتوريـة بـاألساس هـو تـركيـبـة بشـرية
تـزداد حــدتــهـا فـي ظـروف حــضـاريــة مــعـيــنـة
وتـقل حـدتهـا في ظـروف أخـرى. وهذا الـنوع
ثل شـريحة عـريضة ال يـستهان من النـساء 
بـها.. كل هذه الفـوضى الداخلـية واخلارجية
في أعـبــائـهن هي كل ثـقــافـتـهن عـن أنـفـسـهن

وعن العالقة مع اآلخر..

ــســرحي والــرؤيــة ولـــكن مــاذا عن الــعـــرض ا
اإلخراجية?

 تــــقــــد الــــعـــــرض في ثـالثــــ دقــــيــــقــــة..
شـعـرت بـالـسـأم بــعـد الـدقـائق الـعـشـر األولى
ió¡e ¿ÉæMلم تـــخـــرج عـن إطـــار قـــراءة لـــلـــنص األصـــلي

 عرض «هموم األخرين»

«بتلومنى ليه» الدمية
تتماهى مع البشر

سرحي جريدة كل ا

 فى يوم.. فى شهر .. سبعة
على مسرح البالون 

دن". دة  3 أيام بقاعة مسرح روابط انتهت بتقد عرض راقص بعنوان "رقص ا انى ينظم ورشة للرقص احلديث  > معهد جوته األ
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سرحي جريدة كل ا

> فى سهرته مساء اجلمعة القادم يذيع البرنامج العام مسرحية "ليلة العمر" تأليف د. مدحت أبو بكر وإخراج محمد زعيمه.
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وداعًا صديقى .. "صديق"
فى أربع الرحيل
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عـلى اخلــشـبــة بال رؤيـة وبال طــعم أو لـون أو
ــتــنــاثــرة البس ا ــتــلئ بــا ــســرح  رائــحــة ا
ـــقـــلـــوبــــة والـــفـــوضي الـــعـــارمـــة.. واألشـــيـــاء ا

ـسـرح مـقسم إلى ثـالثة أمـاكن عـلى  وا
ــسـرح ــ ا ــســرح أنــتــريه وفي مــقــدمــة  ا
ــيــنــا ــمــثـــلــة تــتــحـــرك  ـــكــواة وا ــطــبخ وا ا
ويـــســــارًا ذهـــابــــا وإيـــابًــــا بـــ هــــذه األمـــاكن
ـالبس وتـــأتي لـــتـــحـــضـــر الـــطـــعـــام وتـــكـــوى ا
بـالــصــغـيــر وتــعـود به في حــركــة سـريــعـة وال
يـوجـد فـعل آخـر غـير هـذا الـتـكـرار الذي من
شـــأنه أن يــــخـــلـق نـــوعًـــا مـن الـــرتـــابــــة ولـــيس
ـتـلـقي بـبـسـاطـة اكـتـشـفه تـأكـيــدا لـشىء ألن ا
سرحية من حيث سريعا.. وحينما تتعرض ا
ــكــونـــاتــهــا الـــفــكــرة إلـى هــذه الــشـــخــصــيـــة 
ـزاجـية داخل إطـار مـحدود وفي الـنفـسـية وا
وضع ثقافي مترد فإنـها تعرضها كشخصية
ـــســتــوى الـــنــفــسي والـــفــكــري مـــغــيــبـــة عــلى ا
ستوى التاريخي. والعاطفي وفي األساس: ا
إن العرض لم يقـدم هذه احلالة من االغتراب
بـ الـزوج والزوجـة ولم يـتعـمق في طـرح هذه
الــــرؤيــــة ورغم أنــــهــــا حتــــتــــمل أبــــعــــادًا أكــــثــــر
شـــمــــولـــيـــة  لـم يـــســـتـــطـع أن يـــحـــمـــلــــنـــا عـــلى
ـأساوية - من التـعاطف مع هـذه الشخـصية ا
وجـهـة نـظـري - فـكـانت الـرؤيـة لـدى اخملـرجة
ضــبــابــيــة ألنـهــا لـم تــسـتــطـع أن تــسـتــخــدم كل
سرحي كـما ينبغي فلم تأت أدوات اإلخراج ا
ــــوقف ــــوســــيــــقى مــــوحــــيــــة جتــــســــد هــــذا ا ا
اإلنسـانى األكثر شـجنـًا والذى يعـلو فى بعض
حلــظــاتـه.. لم تــأت الخــفـــائه لــتــعـــبــيــر الــوجه
األمـثل وتكـثيف احلـالة الدرامـية لـلشخـصية..
زعـج.. جاء اإليـقاع ـزدحم وا وكـذا الـديكـور ا
ـتـعـة في الــعـمل رتـيـًبـا بـشـكل فج فـلم تـشـعـر 
عـمل فـني مـسرحي مـكـتمل الـعـناصـر.. ولـكنه
ـسرحـية أول جتـارب جنـوان وحيـد اخملرجـة ا
في إطار مـهرجـان يحـمل إبداعـات اخملرجات
قد ال تـمر الـتجـربة مرور الـكرام لـكنـها حـتًما
ســتــســتــفــيــد مــنــهــا خـاصــة وأنــهــا وفــقت في
ـرأة وقـطًعـا يدخل اخـتيـار نص يحـمل هـموم ا

سرحية.. في إطارها هموم اخملرجة ا
ـرتــبـة األولى فـهــو حـالــة إنـســانـيــة أنـثــويـة بــا
واختـيـار لنص قـصيـر وجيـد وإن لم يحـالفـها
احلظ كـثــيـرا فـي تـنــاوله فـأبــجـديــات الـلــعـبـة
ــتــعــة والــفــكــرة حتــمل في ــســرحــيــة هي ا ا

شاعر. طياتها ما يثير العقل وا

شخصية
مأساوية

ولكن 
ال تبعث
على

التعاطف
معها 

رؤية
ضبابية
وإغفال
ألدوات
اإلخراج

دهــالــيــز الــعــفـن الــبــيــروقــراطى واألحـــقــاد الــفــنــيــة طــول
ــا دفــعــنى لــلــحــفــاظ عــلــيه خــمــســة مــواسم مــتــتــالــيــة 
كـدراســة بـيــد دفـتى كــتـاب إلى أن يــقـضى الــله أمـرًا كـان
سرحـية القـائمة مع حاكـمة علـنية لـلقيـادات ا مفعـوالً 
هـيمن عـلى خطـة فنيـة وحركـة ثقـافية جهازهـا اإلدارى ا

غزى فاقدة الهوية". ة ا عد
لـقد ظل الـرجل يـعـمل ويعـانى وقـد أوصـلته مـعـاناته إلى
اإلصــابـة بـأمـراض خــطـيـرة فى جــهـازه الـتـنــفـسى وجـهـاز
النطـق ومن قبل كان الـقلب قـد أعياه اجلـحود حتى راح
ــرورًا عـلى فى غــيـبــوبـة يــفـيق مــنـهــا أحـيـانًــا لـيــضـحك 
عـبـثـيـة احلـيـاة وال جدواهـا ويـبـكى أحـيـانًـا أخـرى كـطفل
بـرىء عـلـى مـصـيـر الــعـالم األسـود والـذى تــلـوث بـأنـفـاس
الـثعـابـ الـسامـة الـتى ال تـعـلو قـامـتـهـا عن سطح األرض
إال ببـضعة سـنتيـمترات وهـم ينفـخون وينـفثون األمراض

مرض إلى ثقب األوزون هناك. والفساد ا

لم يـكن قد سـمع اسـمه قبل بـدايـة السـتيـنـيات ولم يـبدأ
انى بـرت بـريشت إال بـعد أن سـرح األ تـعارفه مع رجـل ا
عــاد سـعــد أردش من بــعـثــته بــإيــطـالــيــا عـام 1962 وكـان
عهد صديق  –آنئذ  –ال يزال طالبًا فى السنة الثالثة با
وفى هـذا الـعـام سـمـع بـبـريـشت حـ قــام أردش بـتـحـلـيل
مـســرحــيـتـه "االسـتــثــنـاء والــقــاعـدة" وقــد أعــجب صـدَّيق
ـانـى وأخـذ يــبــحث عـنـه طـويالً فى بـعــبــقـريــة الــرجل األ
ـراجع والـدراســات وحـ قـدر له الـسـفـر ـتــرجـمـات وا ا
ــــانـــيـــا لـــلـــدراســـة بـــحـث عن الـــرجـل فى مـــراجـــعه إلى أ
األصـلـيـة وقـد أخـذ عـلى عـاتـقه تـصـحـيح مـسـار األفـكار
الــتى ضــلت الــطـريق إلـى حتـلــيــله وشــرحه كــمــا يـجب أن
تكون وفى ذلـك يقول: "وفـيمـا بعـد تعرفت أن الـتعـليـمية
ـلحمى) سرح ا هى مرحلـة من مراحل بلـورته (يقصـد ا
ا كان يـدعو إلـيه خللق أول نـظريـة مسـرحيـة منـذ بداية
ـلــحـمــيـة الــتى قــيل لـنــا آنـذاك من الــتـاريخ أســمـاهــا بــا
عـديـد من الـنـقاد الـتى تـلـقـفت صـيدًا غـريـبًـا مـا لم يـقله
مــالك فى اخلــمـر الـتـى سـمع عــنـهـا مــصـادفــة ويـريـد أن
... يــدلـو بــدلــوه فــيــهـا كــأحــد عــبــاقـرة عــصــره اجملــربـ
زيد من األسف كان معـظم ما قيل هراء وأقله قربًا و
ـمـزوجـة من الــصـحـة كـان غــامـضًـا قـريـبًــا من الـعـبـثــيـة ا

غلفة بالتعبيرية"...  بالوجودية ا
وهـنـا أخـذ صديق عـلى عـاتـقه مهـمـة إعـادة إلقـاء الـضوء
عــلى بـريــشت وتـصـحــيح األفـكـار الــتى نـثـرت عــنه خـطـأً
فـانتشرت كـالنار فى الهـشيم وهذا ما دعاه  –كمـا يقول

ـنــا صــبــاح يــوم األحـد قــبل أن يــغــادرنــا أو يـرحـل عن عــا
ـاضى زاره أحـد الـذين احلـادى والــعـشـرين من أكـتـوبـر ا
يــغـتـصــبـون احلق ويـقــتـلـونـه وكـان مـعه من الزمـه كـخـيـال
ظـل ال يــفـــارق صــاحـــبه حلـــظـــة وقــد تـــشــبـه وتــشـــبع كل
منـهمـا باآلخـر زاراه ح كـان الـرجل ملـقى على سـريره
القـاة وجه ربه فى مـنـهــمـكًــا ومـتـعــبًـا مـجــروحًـا يـســتـعــد 
ـا دخال عليه لم تـمر حلظات قـليلة سكيـنة وهدوء وحا
إال وقـد ألقـيـا عـليه وفـى وجهه قـنـبـلة عـنـقـوديـة من تلك
الـــتى اخــتــرعـــتــهــا أمــريــكـــا خــصــيــصًـــا جلــبــال تــورا بــورا
وكــهــوفــهــا وقــد أســعــدهــمـــا صــدى تــفــجــيــرهــا فى وجه
الـرجل الـذى كـان يسـتـعـد لـلـرحـيل إلى عـالم أكـثـر هدوءًا
وسكينة هنا خرج الرجل عما قد خطه أور سمه لنفسه
فى حلـظاته األخـيـرة إذ انفـعل انفـعـالته األخـيـرة كمـا لو
لم ينـفعـل من قبل فـتـملـكه الغـضب دفـاعًا عن احلق فى
ـتالزمـان وكأنـهـما وجه الـباطـل بعـد أن قـال له االثنـان ا
مـــتـــكــوران فـى جــســـد ذى ظـــهــرين  – عــلى حـــد تـــعــبـــيــر
شــكـسـبــيـر- : "انت الزم تــخـرج من هـنــا بـسـرعــة قـبل مـا
(فالن....) يا خدنك اإلشراف على وحدة اإلسكندرية".
كــان الـــرجل يــعـــشق عـــمــله وطـالبه ومــا يـــقــدمـه لــهم من
إجنـازات حـقـيـقـيـة رغم مـا كـان يـتـطـلبـه ذلك من مـشـقة
ـــا يــرضى ضـــمــيــره.. وتـــعب إال أنه كــان يـــؤدى واجــبه 
والـلـه والـوطن فـانــفـعل الــرجل مـتــسـائالً فى نــفـسه وهـو
شــارد مـذهــول أهــكــذا تـكــون الــنــتـيــجــة? نــتـيــجــة الــوفـاء
واإلخالص والــعـطــاء? أهــكـذا يــكــون الـتــقــديـر فى نــهــايـة
الـــطـــريق? طـــريـق الــعـــمـــر? ووسـط ثـــورة االنــفـــعـــال الـــتى
هــاجــمت الــرجـل وأخــرجــته من ســكــيــنــته خــرج االثــنــان
يـضــحـكــان ويــقـهــقـهــان بـعــد أن تـركــاه وقــد غال الـدم فى

رأسه وفى عروقه.
ـشــهـد غـيــر اإلنـسـانى واخملــيف انـقـبض وعـلى أثــر هـذا ا
ـرارة الـعـلــقم فى احلـلق الــقـلب مـنــهـا وأحـسـت رفـيـقـتـه 
بـعـد أن حتـول جـسد رفـيـق الـعـمر إلـى مـطـرقـة يصـفـع بـها
ســريـره الــذى احـتــوى جـسـده الــهـزيل فـى رحـلـتـه األخـيـرة
وقـد حتـولت روحه إلى حـمم بـركـانـيـة وهـنـا وعـلى الـفور
لـم جتـــــد خالًصـــــا غــــــيـــــر أن تـــــطـــــلـب من أحـــــد تـالمـــــذته
اخمللص أن يأمرهم بأال ُيَحّدثاه أو يطال عليه بوجهيهما
ـجرد سماع صوتـهما أو رؤية طـلعتهمـا البهية ثانية ألنه 
تـسـوء حـالـته وتـضـمـحل صـحـته وتـضيـع ما تـبـقى فـيه من
قوة أو طاقة وبالفعل قام التلميذ الطيب بدوره وطلب من
االثـنـ أال ُيظـهـرا وجـهيـهـمـا لعـيـنـيه أو يسـمـعـا صوتـيـهـما
ألذنــيه هـنــا ضــحك أحــدهـمــا سـعــيــًدا مـعــلًال تــصــرفـهــمـا
وسـلــوكـهـمـا بــأنـهـمـا كــانـا يـريــدان به أن يـحـمـســاه "عـلـشـان
ـســتـشــفى" وبـالــفـعل حتــقق لـهــمـا مـا أرادا إذ يـخــرج من ا
ـــســــتـــشـــفـى مـــحـــمــــوالً عـــلى األكـف واألكـــتـــاف خــــرج من ا
واألعـنـاق إلـى مـثـواه األخــيـر إلى الــعـالم الــذى يـقـدره حق

قيمة العالم األكثر سكوًنا ورحمًة.

فى مــارس من عــام  1978 وقـــبل ســفــرى لـــلــدراســة إلى
ـصــعـد الــعـتــيق وعـلى الـنــمـســا بـأســابـيع قــلـيــلـة وأمــام ا
ـسـرح بــشـارع عـبـد اخلـالق ثـروت ـبـنـى هـيـئـة ا عــتـبـته 
اسـتوقـفـنى وكنـت قد انـتـهيـت من التـمـثيـل فى مسـرحـية
"فــويــتـــسك" لـ "بــوشـــنــر" من إخـــراج زمــيــلـه وصــديــقه د.
رورًا عوض محمد عوض  –الذى رحل مثله فيما بعد 
ــنــا  –اســتــوقــفــنـى مــحــمــد صــديـق وكــان يــشــكــو عن عــا
انيا فى محالة البيروقراطية العـفنة وكان قد جاء من أ
صرى. سرح ا لتقد مسرحيته "شطارة" على خشبة ا
فى إحــدى زيــاراتى إلى مــصــر فى الــثـمــانــيــنـيــات قــابــلـته
سرح الطـليعة وقد ثانية فى مـكتب سميـر العصفـورى 
زادت شـكواه من البيروقراطـية كما تمـلكه اليأس مقررًا
ـــانـــيــا لـــتـــحـــقــيـق حــلـــمه هـــنـــاك فى إنـــشــاء عـــودته إلى أ

استوديو على مساحة عشرين فدانًا.
وبـعــد عـدة ســنـوات يــشـيــر فى مــقـدمــة كـتــابه (الــنـظــريـة
ـا كـان قـدرًا غـير والـتـطبـيق) إلـى معـانـاته هـذه قـائالً "ر
مـسـتـحب يـقع دائـمًـا علـى كل من يـود التـبـشـيـر بـاحلـداثة
فى فــتـــرات الــتـــحــول أن أكــون مـــتــرجــمًـــا ومــعــدًا فى آن
ـسـرح واحـد بـغـيــة خـلق كـوادر عـلــمـيـة إلنـقـاذ مــسـيـرة ا
تـعثـر نفسه فى ترديـة بجـانب قيـامى بإخـراج الفـصل ا ا
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انية.. التى أستطيع أن  –إلى قراءة "أى شىء باللغة األ
أوهم نـــفـــسى عـــلـى األقل بـــقـــربـــهـــا إلى الـــصـــواب... من
ــســرح بـتــخــصص دقــيق اإلعـداد خـالل دراسـتى لــعــلـوم ا
والــدرامــاتــورجى وقــد ســاعــدنى عــلى ذلك مــشــاهــداتى

فاهيم متباينة". تعددة لكل عرض  ا

وتـــطـــبـــيـــقًــا عـــلـى دراســـته الـــتـــخـــخـــصـــصــيـــة فـى مـــجــال
الدراماتورجية قام صـدَّيق بترجمة وعمل الدراماتورجية
 لــنص "األم شــجــاعـة" لــبــريـشـت حتت عـنــوان "شــطـارة"
وكــان أســلـــوبه فى تــرجـــمــة هـــذا الــنص "هـــو نــقل الــروح
والــنـبض واحلس الــبـيــئى وعـلـى وجه الـتــخـصــيص نـقل
ـراد الـتــعـبـيـر عـنه بـالـتـعـرف صــورة الـتـوأم االجـتـمـاعى ا
ـــــرادف له فـى الــــبــــيــــئــــة ــــنــــشــــأ أو ا عــــلـى أصــــوله فـى ا
اجلـديـدة دون أن يـفـقــد من دالالته شـيـئًـا ولــو بـكـلـمـات

نبع".. أخرى ومعانٍ مخالفة حلرفية لغة ا
وهو يـفـسر كـلـماته هـذه ويشـرحـها بـقـوله: "فعـنـدما يـنقل
رء صورة انـفعـاليـة هوجاء جلـملـة تعـبر عن مـثل شعبى ا
ـانى يـقـول: "مــثل الـفـيل فى مـحل صـيــنى" لـلـتـعـبـيـر عن أ
حجم الـفيل مـهمـا كانت بـساطـة حركتـه العفـوية إال أنه
ادة التى وضعوها من حوله لن يستطيع مراعـاة طبيعة ا
ــزيــد من وهى ســريــعــة الـــتــهــشم إذا لم يــكـن تــنــاولــهــا 
ـــانى ـــثل الــــشـــعـــبى األ الـــذوق واحلــــســـاســـيـــة كـــمـــا أن ا
تعـارف عليه كبـدهية معـبرة فى مجـتمعه لن يصل إلى ا
ـترجم صـرى إذا ما نـقله ا جمـهور اجملـتمع الـعربـى أو ا
بدع عن الـتأثير األم بالـكلمات نـفسها أمـا إذا بحث ا
ـثل: "الهابـلة اللى نفـسه الذى يـعبر عن الـصورة نفـسها 
مـاســكــة طــبــلــة" عــلى أنــهــا ال تــراعى حــرمــة شىء ألنــهـا
لـيـست فى حالـة طـبيـعـية ولـيس أمـامهـا سـوى آلة تـخرج
أصواتًـا مـهمـا كـانت شاذة  –لـعـدم ذقهـا بـأسلـوب الـقرع
ـلى عـليـهـا حدود اإليـقاعى  –وعـلـيـها أن تـتـصـرف كمـا 
انى "إنه فتـقد أو عنـدما يقول رجـل الشارع األ وعيهـا ا
ــتـلئ يــشــرب كــاخلـرم" وذلـك تـعــبــيــرًا عن أن الــثــقب ال 

أبدا أى أنه سكير أو "بتاع قزازة" وهكذا.
وصــدَّيق يــدلل بــذلـك عـلـى أنه من الــتــرجــمــة يــبـدأ عــمل
ـسرح ـلـحمـيـة فى ا الـدرامـاتورج "تـبـعًـا لقـوام الـنـظريـة ا
الـتى أكـد علـيـهـا بـريـشت لن يـسـتـطـيع فـهـمه حـتى يـكون
عـلى مـستـوى تـمـثـيـله الـشـخـصى لـيـتـسنـى له احلـياة فى
ـنــشـود من خالل- بــيـئــة جـديــدة بـلـوغًــا لـنــفس الـهــدف ا
ــعــالم خــلق (مــوقف) تــقف فــيه (شــخــصــيــات) مــحـددة ا
لـتـلقـى (حوارا) يـعـبـر عن تـعـرفاتـهـا الـتـلقـائـيـة فى سـيـولة
ــا مـعـانــاة أو عـراقـيل مــصـطـنــعـة وهـذا مـا طـبـيــعـيـة دو

يقوم به قلم كاتب احلوار أو الصياغة الدرامية.
ويـــؤكــد صـــدَّيق أن عـــمل الـــدرامـــاتـــورج يــأتـى بــعـــد ذلك
ويــصــفه بــأنه "الــرقـيـب الـفــنى لــتــطــبــيق أسس الــنــظــريـة
ؤلف أو عـد وا ـسـرح كقـاضٍ عادل بـ ا لـحمـية فى ا ا
ــسـرحى صــاحب الــصـيــاغـة أو مــقـدم الــفـكــرة لــلـنص ا
وبـ رؤيــة تــنــفــيــذ الـعــرض عــلى يــد مــخــرج واعٍ بـأدواته
وعـنـاصـر الـتـقـنـيـة الـفـنــيـة السـتـبـطـان لـغـة مـسـرحـيـة من
هـنة" وهـو يستـند فى خالل وسـائل احلرفـة وإبداعـات ا
ذلـك إلى مــــوقـف بـــريــــشـت نــــفــــسه الــــذى كــــانت مــــعــــظم
هجر  – هى "إعـادة صيـاغة سـابقة مسـرحياته  – بعـد ا
ـعاصر نـطق تاريـخى بعـد عكس الـواقع البـيئى ا الصـنع 
ــزيـــد من الـــكــتب عن عــلـــيه". قـــد كــان يــأمـل أن يــكـــتب ا
بريشت إذا  – كما يقول - « ما كان فى العمر بقية مع
ـرء لإلبـداع بـعـيدًا عن ـنـاخ الـطـيب الـذى يـدفع ا وجـود ا
ـرورًا بـعد التـربص واألحـقـاد". ولـكـنه مع األسف رحل 
أن ألقى فى وجـهه قبل رحـيله بأيـام معـدودة من يؤكد له
أنه ال مكـان للـمبـدع احلقـيقى فى عـصر تـتربص أحـقاده
ــا دفـعه أن ـبــدعــ واجلـادين أصــحــاب الــقـامــات  بــا
يــهـدى أحــد كـتــبه إلى "الــغـربــاء وسط اغــتـرابــهم مـبــشـرًا

بنبته ندية فى صخر القبور".

معاناة الرجل

صدَّيق.. مترجمًا ودراماتورجيًا

صدَّيق.. صديقًا لبريشت

إخراج العرض
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ـثــقـف له ولــزوجـتـه عــاشـقــة األدب .. ولم يــحب أن بــلــزاك هــو الــصـديـق ا
امـرأة ويـتـمنـاهـا سـوى الـكونـتـيـسـة هنـسـيـكا  Countess Hanska وقـصته
ـسـرح كـثـيـرا والـتى انـتـهت بـزواجـهـمـا قـبل الـشـهـيـرة مـعـهـا والـتى تـنـاولـهـا ا
وفـاتـه بـعـدة أشـهـر  .. وهـكـذا يـتـضح مـدى الـظـلم الـذى وقع عـلى مـبـدعـنـا
سـرح بكم عظيم من األعمال وفق فيها ب والذى أثرى األدب والرواية وا
اإلســهـاب واإلجـادة .. وهـاجم كـثـورى هـشـاشــة وزيف الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة
التى كان ينـتمى إليـها بشجـاعة .. واعتـبر مؤسسـا للدرامـا البوليـسية التى
ظهرت وازدهـرت بعـده بزمن طـويل .. وكانت لـديه نزعة إنـسانـية كـبيرة ..
وركز بـشكل خاص  عـلى كل القـضايا األخالقـية العاصـفة التى كـانت تهز
اجملتمع الفرنسى فى وقتـها .. واستطاع أن يخلط بإجادة تامة ب األنواع
الـدرامـية الـثالثـة الـتى كـانت مـعـروفة فى حـيـنه وهى الـغـرامـية والـفـكـاهـية
ســـرح والسوداء بـعمق شـديــــد .. ومن يـعيد قـراءة روائعه الـتى استغـلهـا ا
كـثيـرا يدرك ذلك  لـنـعيـد قــراءة  أوجـيـنـــى جـــرانـدى األب جوريـو أوهام
ضـــائــعــة  جــمــبـــارا ومــســرحــيــتـه فــوتــرين وكــأن كـل هــذه اإلبــداعــات كــانت
إرهاصـات ومـقدمـات لـرائعـته الـشهـيـرة  الكـومـيديـا البـشـرية والـتى تـناول
فيـهـا اجملـتمـع بكل طـبـقـاته وأكـد قدرته اإلبـداعـيـة واحلبـكـة الـتى لم تـفلت
من يـده شـخـصــيـة من بـ أكـثـر من ألـفى شـخـصـيـة شـمـلـتـهـا هـذه الـروايـة
التاريـخية .. وبرزت ثـقته بنـفسه .. والتـى لم يخفـها بل أعلـنها حتـى لقبوه
بـنابـلـيـون األدب الفـرنـسى عـندمـا قـال " ما بـدأه نـابـليـون بـالسـيف سـأكـمله
ــســرح ويــعـــود ذلك عــلى بــالـــقــلم" وكــان بـــلــزاك مــلـــكــاً لــلــروايـــة أكــثــر مـن ا
يـة الفرنسيـة للمسرح الصحافـة أيضا التى أساءت له حـتى جعلت األكاد
ــســرحى.. ومع هــذا تــرفض عــضــويــتـه فــأحــبــطه ذلك وقــلل مـن إنــتــاجه ا
قـدمت له مــسـارح الـعـالم خـالل تـاريـخـهــا مـا يـزيـد عن ألــفى عـرض  فـمـا
ـؤرخــون مــا قـامت به بــالـكم لــو أعــطى جـهــدا أكــثـر لــلــمـســرح وقـد أرجـع ا
عارضة بلـزاك لألرستقراطي ومحاربتهم فى كتاباته التى ذاع الصحافة 
ـطابع وقـتهـا قـد أغضـبـهم هربه من ال وأصـاحب ا صـيـتهـا أو ألن رجـال ا
ـشاركـة صديق له أى أن هـناك استـغاللـهم له .. وقيـامه بإنـشاء مـطبـعة 
سببـا مغـرضا وراء هذا الـعمل الـهدام الذى قـاموا به بـعيـدا عن أخالقياته

وسلوكياته...
ومن ب مـا وجدت من دالئل عـلى صدق هـذا الرجل مع نفـسه ومع قرائه

رسالة بعث بها إلى محبوبته الوحيدة  الكونتيسة هنسيكا :
"محبوبتى أجنيل 

أنـا تـقـريـبـا مجـنـون من بـعـدك عـنى .. كـواحـد أصـابه اجلـنـون لـعـدم قدرته
على اجلمع ب فكرت وأنت حائلة بينهما...

لم يـعـد بـوسـعى أن أفـكـر فى أى شىء عــلى الـرغم من أن خـيـالى يـحـمـلـنى
إلـيك.. أجــدنى آخـذك فى أحـضـانى وأقــبـلك وأداعـبك.. فـتــتـمـلـكـنى آالف

من مشاعر احلب والعشق...
قـلبـى لك وحـدك كعـادته دومـا .. لـدى إحـسـاس أنك تـنـتـظـريـنـنى هـناك ..
ولـكن  يـا إلـهى  مـاذا سـيـصـيـبـنى إن لم أجـدك هـنـاك .. إن هـذا يـصـيـبـنى

بالرعب كل صباح  ...
حتـلق روحى كلـما جـاءنى هـاتف يقـول لى " تعـال .. أنـا هنـاك أنتـظرك "..
ـكـنـنى الـتـمـلص مـنـهـا .. إنه ثـم أعـاود اجلـلـوس فـلـدى الـتـزامـاتى الـتى ال 
صـراع مخيف بـداخلى .. هـذه ليـست حيـاة .. أنا لم أكن هـكذا من قبل ..

إن ما لديك ال يجعل هناك شيئاً آخر مهماً يستحق ...
عنـدما أفكـر فيك .. أشعـر بالسـعادة والبـله فى آن واحد .. ويلـفنى الدوار
وكأنه حلم عذب تمنيت أن أعيش فيه منذ ألف عام.. إنه إحساس رهيب
عـــيـــشى مـع احلب .. عـــيـــشى مـــعـه كل حلـــظـــة .. عـــيـــشـى فـــقط لـــلـــحب..
وشاهـدى نفسك  وهى تلتـهمها األحزان .. وتقبـض عليها آالف من خيوط

العنكبوت ... 
عـزيــزتى .. أنت ال تـعــرفـ ذلك.. لــقـد اســتـقـبــلت بـطــاقـتك بــشـغف .. إن
قلـبى يـتركـنى .. وأنا أحتـدث إلـيك .. وال أدرى هل هو مـعك هـناك .. إنى
أراه هناك .. وأراك .. كما رأيتك باألمس .. جميلة .. شديدة اجلمال ...
بــاألمس .. وأثــنــاء مــســائى كــله .. قــلت لــنــفــسى " يــا الــله .. إنــهــا لى " إن

الئكة لم تكن سعيدة فى اجلنة مثلما كنت سعيداً باألمس ..." ا
مـا أروع هـذه الـرسـالة وال يـسـعـنى بـعـدها أن أقـول شـيـئـا .. سـوى أن أنهى
مــقـالى هـذا بـكـلـمـات عن هـذا الـعــمالق قـالـهـا عـمالق آخـر فى ذكـراه وهـو

فيكتور هوجو :           
" كــان الـســيــد بـلــزاك واحــداً من األوائل بــ الـعــظــمـاء ,واحــداً من أفــضل
اخملــتـارين.. كل أعـمـاله تـؤلف كـتــابـاً واحـداً.. كـتـابـاً حـيـاً بـراقـاً أصـيالً..
حـيث يـتحـرك ويعـمل ويعـيش واقعـنا احلـقـيقى اخملـيف والقـذر.. هو نـفسه
عرف هذا أم لـم يعرف? وافق أم لم يـوافق? هو مـؤلف هذا األثر الـغرائبى

.. لقد أفزع موته فرنسا". الضخم الذى يعد من عظماء الكتاب الثوري

يلودرامـا االجتماعية تقنة الـصنع" ثم تتجه نـحو ا سرحيـة ا > تـبدأ "البطة الـبرية" مستـعينة ببـناء "ا
ـلهـاوية الـتى تـخرج الـتـراجيـديا من حتت جـلـدها وذلك عـند يـلودرامـا ا ثـم تنـدمج فيـمـا سنـسمـيه بـا

وصول احلدث الدرامى إلى ذروته.

سرحى إسالم إمام يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب. > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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بلــزاك وجوبلــز
 وجها لوجه 

 الصحف عجَّلت بوفاة
أشهر كتاب فرنسا

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

ـؤكدة أيـضا وجـهان .. ?!.. هل لـلعـمـلة وجـهان .. فـهل للـحقـائق والـوقائع ا
ـكنـهـا أن تـثـبت إثـمـا عـلى شـخص وتـكـون هى وغـيـرهـا دليـل براءته..?!..
زيد من فى كثير من األحيان ندرك الـوقائع واألحداث بصورة .. بينما و
ـــعـــلـــومـــات تـــكــون لـــهـــا صـــورة أخـــرى أكـــثــر واقـــعـــيـــة وتـــتالءم مع األسس ا

نطقية ... والقواعد العلمية وا
كانـت الصـحـافـة فى الـزمن الـغـابـر .. تتـنـاول األحـداث وتـتـبـنى من خاللـها
وجـهــة نـظــر تــصـر عــلـيــهـا .. فــهل كــانت دائـمــا عـلـى حق .. وقـد هــاجـمــهـا
الـكثـيـرون واعتـبـروها وبـاءً .. وصـبت اللـعـنات عـلى مـختـرعـيهـا .. ترى هل

ة أم مظلومة ... كانت الصحافة ظا
ا .. وخـاصة إذا انتقلـنا باحلديث عن صـحافة القرن كانت الصحـافة قد
التاسع عشـر وأوائل العشرين  تفـتقد إلى األسس العـلمية الصـحيحة فلم
يـكن يـدرك روادها أن الـصـحافـة تـتطـلب أبـعادا ثـقـافيـة تـفوق الـتـخصص 
فـحـامل الــقـلم ونـاقل اخلـبـر يــجب أن يـكـون صـاحب ثــقـافـة واسـعـة ودرايـة
كــامــلـــة بــنــوعـــيــة وعـــمق اجملــال الـــذى يــكــتـب عــنه أضف إلـى ذلك درايــته
االجـتمـاعية الـنفـسية الـعلـميـة العمـيقـة .. ولم يكن أحد يـدرك أهمـية هذه
الصحافـة وأبعادهـا االجتماعـية والتـاريخيـة .. وهذا النقص جـعلهـا تتناول
بــعض الـظــواهـر جــمـيــعـهــا بـشــكل عــام وعـدم مــراعـاة الــفـروق بــ ظـاهـرة
ا فـيـهـا ظلم كـبـير.. وأخرى .. وهـكـذا تكـون مـهـاجمـة أهل الـصـحافـة قـد
ـا أصابهـا من التـقدم والـتكـنولـوجيا وقـد استـفدنـا نحن أبـناء هـذا اجليل 
احلـديثـة .. وحمـلنـا عبـئا أكبـر فال حجـة لنـا إن أخطـأنا.. ولـكن الصـحافة
ـة .. عنـدما تخـتار فـريسـة .. تتـعقـبها .. أيـضا تـكون فى أحـيان أخـرى ظا
وتـنـقض عـليـهـا بال رحـمـة .. وال تتـركـهـا سوى جـثـة هـامـدة .. ومن ب من

وقعوا فريسة لها الكاتب الفرنسى الفذ بلزاك ...
كــنـت أقــرأ قـــصــة لـــبــلــزاك " "Honoré de Balzac لم أقــرأهـــا من قــبل
أرسلـها لى صـديق .. فوجـدت على هامـشهـا تعلـيقـاً يقــول  "حتـية خـالصة
Alexandre إلـى ضـحـيـة الـصـحـافـة بـلــزاك " والـتـوقـيع ألـكـسـنـدر دومـاس
وقع .. فرحت أبحث  ..Dumasصدمتنى الكلمات .. وأدهشنى اسم ا
عن سر هذه الكلمات القاسية من كـاتبها كاتبنا الكبير .. والتى وبالتأكيد
.. لها سببها ومغزاها .. وهل حقا جنت الصحافة على بلزاك ..?!!...  
لم يـدم بـحثـى طويال .. حـتى عـثرت عـلى مـا قطع الـشك بـالـيقـ وأكد أن
رة  فقد وجدت اضى .. ولم أفاجأ هـذه ا هـناك أخطاء قد حـدثت فى ا

سرح فيكتور هوجو عند تأب بلزاك : ما ذكره الكاتب الروائى وا
" أظن أن من تعـقبوا وحـاصروا هـذا الرجل  الـذى لم تنـجب فرنـسا كـاتبا
فى قـدرته وعـبـقريـته اسـتـراحـوا اآلن  أم أنـهم وأقالمـهم مـازال لـديـهم ما
هنـة وأصحـابها " .. ينـهشـون به هذا الـرجل بعد مـوته  اللـعنـة على هـذه ا
تضـاعف حـزنى من هذه الـقسـوة .. ولكن مـا تنـاولته الـصحـافة عن بـلزاك
ومـنـذ بــزوغه واكـتــسـابه لــشـهـرته الــواسـعـة فـى فـرنـســا بـأكـمــلـهـا كــان أكـثـر
قـســوة فـقـد هـاجــمـوه بـشـراسـة حــتى أنه قـال عن الـصــحـافـة من شـدة مـا
عـاناه ورغم أنه كـان ودودا وال يأتى مـنه إال الطـيب من الكـلمـات :  " لو لم

ا توجب اختراعها "... تكن الصحافة موجودة 
عالقة بـلزاك بالصحافة وتـأثيرها الكبيـر فى حياته  عالقة جاءت مبكرة

يديا. سماها احلالى ا لتعلن عن التأثير الكبير للصحافة أو 
ونعـود لكـاتبـنا الـكبـير بـلزاك الـذى أغفـلت الصـحافـة قدراته األدبـية الـفذة
سبـوقة .. وراحت تـكيل لـه وتهاجـمه بشـراسة  ال لـشىء سوى أنه وغيـر ا
اهـيـة ذلك وأسـبابه .. أفـرط قلـيال فى حـبه لـلمـال والـنـساء  دون حتـلـيل 
وصـورته كـطـامع شـريـر عـبـد للـمـال .. ومـاجن يـلـهث وراء شـهـواته ونـزواته
ـال ومال اجلنـسـيـة .. وكـأنه الـوحـيـد فى فـرنسـا بـلـد احلـريـة الـذى أحب ا
ألم يعـرفوا شـاعر احلب كـازانـوفا وغـيره .. ومن يـتابع حـياة حلب الـنسـاء 
بــلــزاك  يـدرك أنـه عــاش طـفــولــة بــائــســة  فى ظل فــقــر شــديـد .. وكــانت
ـرهف شب وهـو يتـمنى أن والدته غـلـيظـة جـافة نـحو أبـنـائهـا وإلحـساسه ا
يكـسب مـاالً وفـيـرا حـتى يـعـوض حـياة الـبـؤس الـتى عـاش فـيـها .. ولـم يكن
ـال فى حد ذاته هـو مـبتـغاه ومن يـتـابع روايته ومـسـرحيـاته يدرك ذلك .. ا
ـادية لم تـصل فى أغـلب األحيـان إلى حد ورغم استـدانته إال أن مـشـاكله ا
القـضـاء  فقـد كان شـخـصيـة محـبـوبة .. وكـان أصحـابه وأصـحاب الـديون
يـصبـرون علـيه تارة ويـتنـازلـون عن ديونـهم  تارة أخـرى .. ألنه كان يـصرف
ــال عـلى حـيـاتـه وجتـارته الـتى فـشـل فـيـهـا وحتـول بــعـدهـا لألدب وأصـبح ا
أيـضـا فى حاجـة لـلمـال.. وأمـا من ناحـيـة النـسـاء  فقـد كـان بلـزاك يـبحث
فـقودين لـديه .. ودليل ذلك أن أغـلب النـساء الذين عن احلـنان والعـطف ا
ارتبطت أسمـاؤهن باسمه كن أكبـر سنا منه بـسنوات طويـلة .. وكان يتودد
لـهن ويــخـاطـبـهـن بـاألدب والـثـقـافــة  فـلـمـاذا لـم تـنـظـر الــصـحـافـة فى بالد
ــرأة لـعالقــته من مــنـظــور غـيـر الــعالقـات حتــتـرم الـصــداقـة بــ الـرجل وا
الـدنـيـئـة الـقـذرة  أم أنـهـا كـانت نـيـة مـبـيـتـة .. ومن أولـئك الـسـيـدات زوجـة
صديـق عزيـز له تـكبـره بـأكثـر من عـشـرين عامـا .. وقـد أكد هـذا الـصديق

مسرح بلزاك

 كان يبحث عن احلنان
واتربط بنساء أكبر منه دائماً

إحدى رسائله محبوبة بلزاك

> يـجب أن يـكون الـنقـد "جـوَّانيًـا" أى نابـعًا من داخل الـنص نـفسه وقـد يذهب الـنـقد خـارج نطـاق النص
ـرء من قـراءته بـشىء من الـنص نـفـسه فـإن الـنـاقـد يـكون فـقط لـكـى يفـسـر الـنص بـعـبـارة أخـرى خـرج ا
ؤلف أو عن طبائع البـشر فإن الناقد رء من قـراءته بشىء عن التاريخ أو عن حيـاة ا "جـوَّانيا" وإذا خرج ا

يكون خارجيا. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح بشرط توافر نص جيد. سرحى الكبير الراحل محمود جبر أعلنت رغبتها فى الوقوف على خشبة ا > الفنانة السورية مرح جبر ابنة ا

17  من ديسمبر 2007 العدد 23

سـرحية الثالثة عشـرة   أيـام قرطـاج ا

غرب ولـيبيا كـدول عربية - وذلك واجلزائر وفلـسط واألردن ولبـنان وا
فى غيـاب عروض دول اخلـليج والـسـعوديـة والسـودان واليـمن - وعروض
أفريـقية لكل من  الكونغـو  والسنغال فقط وعروض من فـرنسا وبلجيكا

والبرتغال كدول أوربية.
ستوى الفنى والظـاهرة التى تستحق التـسجيل هى التباين الشـديد فى ا
لـهـذه الـعـروض بـاإلضـافـة إلى تــمـيـز عـروض الـشـبـاب بـصـفـة عـامـة وفى
مــقـدمـتـهــا عـروض سـوريــا «شـوكـوال» والــعـرض الـعـراقـى  «حـظـر جتـوال»
ــصــرى «كالم فـى ســرى» الـذى كــان مــفــاجــأة لــلــجــمــيع حــيث والــعــرض ا
اســتــطــاعت فـرقــة نــادى األنــفـوشـى االسـتــحــواز عــلى إعــجـاب اجلــمــهـور
صـرى برئاسـة د. أحمد سرح فـكان الوفـد ا الغفـير الذى احـتشـد فى ا
ـصـرى والـذين ـســرح ا نــوار وفـدا مـشـرفــا حـقـا وذلك فى غــيـاب جنـوم ا
ـا أدركـوا بــخـبـراتـهم وحــدسـهم ضـعف الــتـنـظـيـم فى هـذه الـدورة الـتى ر
ــســرح الــتــونــسى ســيــطــر عــلـــيــهــا اإلداريــون وغــاب عن  إدارتــهـــا جنــوم ا
ـنصف الـسويسى بخبـراتهم وفى مـقدمـتهم األسـاتذة عز الـدين مدنى وا
ـديـونى واكتـفى كل من تـوفيق اجلـبالى ـنجى بن إبـراهيـم ود. محـمد ا وا
وعـز الـدين قنـون بـتقـد عـروضهـا فقط ولـعل أوضح مـثـال لضـعف هذه
ـدير الدورة هـو حـفل االفـتتـاح الـهـزيل الـذى كان مـجـرد كـلمـة مـخـتصـرة 

هرجان وكذلك عدم حضور الوزير حلفل استقبال الوفود. ا

ـهرجـان وبحـضور فـعالـيات سعـادتى الـكبـيرة بـاستـمرار وانـتظـام دورات ا
هـذه الدورة ال تمـنعنى عـن االلتزام بـالصدق الـذى التـزمت به مع القار
ــكن تــداركــهــا ــواجــهــة األصــدقــاء بــبــعـض الــســلــبــيــات حــتى  دائــمــاً و

بالدورات القادمة ولعل من أهمها ما يلى:
ـسـرحـيـة األخـرى بـالـوطن الـعـربى ـهـرجانـات ا أوال غـيـاب الـتـنـسـيق مـع ا
حـــيث تــتـــداخل مـــواعــيـــد أيــام قـــرطـــاج مع مــهـــرجــان الـــفـــجــيـــرة الــدولى
هـرجـان كن تـقـد موعـد تـنظـيم أحـد ا لـلـمونـودرمـا باإلمـارات وكـان 
ـهرجـانـات العـربـية وتأخـيـر الثـانى كـذلك تـكرار الـعـروض بـالعـديـد من ا
شـاهدات لـنفس ـدعـوين وبالـتالى تـكـرار ا وخـاصـة مع تكـرار الضـيوف ا
الــعــروض ومـثــال لـذلك عــرض «شـوكــوال» الــسـورى و«الــقـفص» األردنى
هـرجان «الـقاهـرة الدولى ـصرى فـكل منـهم عـرض  و«كالم فى سرى» ا
ــاضى كـمـا عــرض عـرض «تـوقف» لـلــمـسـرح الــتـجـريــبى» فى سـبـتــمـبـر ا
ـسـرح العـربى» وفى مارس هـرجان «ا الـليـبى وعرض «امـرأة» الـتونـسى 
ـاضى بالـقـاهـرة أيـضاً وكـذلك تـقـد عـرض «حظـر جتـوال» الـعراقى ا
هـرجـان الوطـنى لـلـمسـرح اجلـزائرى كـما «لغـة األمـهات» اجلـزائـرى فى ا
ــثـال عــرض «حـظــر جتـوال» فى دمــشق واألردن وذلك كــله عـلى ســبـيل ا

وليس احلصر.
ضـيئـة بأيام  ثانـياً إلـغاء النـدوة الفـكرية والـتى كانت تـعد من الـعالمات ا

ـهرجـانات سـرحـية» يـعـد واحدا من أكـبـر وأهم ا مهـرجـان «أيام قـرطـاج ا
ـسـرحى» والذى ـسـرحـية بـالـوطن الـعـربى فـإذا كـان مهـرجـان «دمـشق ا ا
ــهـرجــانــات تــاريـخــيــاً فــإن مـهــرجــان «أيـام يـنــظم كل عــامــ يــعـد أقــدم ا
هـرجان الـثـانى تاريـخـياً كـمـا أنه يتـميـز بـاستـمـرار وانتـظام قرطـاج» هـو ا
ـدة سـتة عـشر دوراته حـيث اضـطرت الـظـروف مهـرجـان دمشق لـلـتوقف 
عاماً حـتى عودته مرة أخرى عام 2004 «الدورة الثـانية عشرة» وإذا كان
مـهـرجــان «الـقـاهـرة الــدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبـى» يـتـمـيـز بــانـتـظـام دوراته
سـنـويـا مـنـذ عـام  1988 «بـاسـتـثـنـاء عـام 1990 حلـرب اخلـلـيج» وكـذلك
ـســرحى» ومـنـذ دورته بـوصـفه مــهـرجـانــاً دولـيـا فــإن مـهـرجـان «قــرطـاج ا
ـيـا أيضـاً بـانـفـتـاحه علـى مسـارح اآلخـر وبـبـعده األولى قـد اتـخـذ بعـدا عـا
سرح دول عنى آخر بـاهتمامه  الـعربى واألفريقى والشـرق أوسطى أو 
سـرحى الكـبير ـهرجـان ا تـوسط . ونظـرا ألهمـية هذا ا البـحر األبـيض ا
ــة من إدارة كــانت ســعــادتى كــبــيــرة أيــضــاً بـتــلــبــيــتى لــتــلك الــدعــوة الــكـر
تابـعة األنشطة والفعاليات اخملتلفة خاصة وأن هرجان كضيف شرف  ا
الظروف لم تسع لى بفرصـة حضور الدورات الست األخيرة أى منذ عام
ـســرح الـتـونـسى 1995 وإن كــانت بـالـطـبـع لم تـغب مـتــابـعـاتى ألنــشـطـة ا
هـرجـانات ـبـدعـ من تونس الـشـقـيقـة بـالقـاهـرة أو بـا ولقـاء األصـدقاء ا

سرحية األخرى بباقى العواصم العربية. ا
سـرحية ضـيئـة فى الدورة الـثالثـة عشـرة أليام قرطـاج ا تعـددت النـقاط ا
ــاضـيــة ومـطـالــبـة بـعض ـســرحـيـة مــنـذ الـدورة ا ـسـابــقـة ا وبــرغم إلـغــاء ا
سـابقـة من أهم تـلك النـقاط ـسـرحيـ بعـودتهـا إال أنـنى أرى أن إلغـاء ا ا
ــتــتـالــيـة ــضـيــئــة لـقــد شـرفـت عـنــد حتــمـلى مــســئـولــيــة إدارة الـدورات ا ا
ـوافــقـة عــلى أخــذ مــبـادرة إلــغـاء ـســرح  الـعــربى بــالــقـاهــرة بــا ـهــرجــان ا
ـسـابـقـة بــ عـروض الـدول الـعـربـيـة وقـصــرهـا فـقط عـلى عـروض فـرق ا
ـصـريـة وذلك بـهـدف تـأكـيـد روح اإلخـاء الـعـربـيـة والـبـعـد عن أى الـهــواة ا
مـنـافـسـات قـد تـفـسـد الـعالقـات الـوديـة كـمـا يحـدث مـع الـتعـصـب الـكروى
دائما وما أحـوجنا إلى توحـيد الصف العـربى وجتنب  أى أسباب لـتعكير
ـبـادرة وتبـعه مـهـرجـان الـفـجـيرة ـسـرح الـعـربى ا األجـواء أخـذ مـهرجـان ا
ـسرحى الدولـى للـمونـودراما ثم سـار على الـنهج أيـضا مـهرجـان دمشق ا

سيرة. الدولى عند عودته وها هو مهرجان قرطاج يستكمل ا
ويعـد شـعـار هـذه الدورة اخـتـيـارا بلـيـغـا أيـضاً يـتـنـاسب مع األحـداث حيث
هرجان شـعار «إرادة احلياة» شعاراً لهذه الدورة واستكمل اختارت جلنة ا
بـعـبـارة «من الـشـابى إلى درويش» بـحـيث  إهـداء الـدورة إلى الـشـاعـرين
الكبيـرين «أبو القاسم الـشابى» التونسى و«مـحمود درويش» الفـلسطينى
سـرح الـشـعـرى فى كل األقـطار الـعـربـية خـاصـة وأن الـشـعر يـعـتـبر وإلى ا

سرحى جماع الفنون. األب لألدب والفنون ومن عباءته خرج الفن ا
تـتـاليـة بـالقـاهرة ـسرح الـعربـى» ومن خالل دوراته ا وإذا كـان مـهرجـان «ا
قـد قــام بـإهـداء الـدورة الـرابـعــة إلى فـلـسـطـ 2005 والـدورة اخلـامـسـة
2006 إلى الـــعــراق والــدورة الـــســادســة 2007 إلى لـــبــنـــان تــضــامـــنــا مع
نـظمة الـفنـان والـفرق بـكل دولة من هـذه الدول فـقد أحـسنـت اللـجنـة ا
أليام قرطاج حينمـا قامت بإهداء هذه الدورة إلى الدول الثالث فلسط
قـاومة ـسرحى قـد وقع جتنـيـده  ـانـا بأن الـفن ا والـعـراق ولبـنان وذلك إ
ــــقــــاومــــة فـى واقع مــــلىء ــــوت فــــكــــان شــــكال من أشــــكــــال الــــكــــفــــاح وا ا
ــنــطــقــة الــشـرق بــاالضــطــرابــات والــتــوتــرات بــكل بالد الــعــالـم وخــاصــة 
سرحيون بها األوسط التى شهدت مؤخرا العـديد من احلروب واضطر ا
إلى الـعــمل فى أصـعـب الـظــروف أثـنـاء الــغـارات اجلــويـة وحــظـر الــتـجـوال

وإجراء البروفات على ضوء الشموع.
ويـحــسب لـهـذه الـدورة من أيـام قـرطـاج تـعـدد األنـشـطـة بـهـا بـ الـعـروض
عارض واللقـاءات الشعرية وازية كـا سرحيـة وتنظيم بعض األنـشطة ا ا
ــدرسـتـ الـوطــنـيـتـ الــتـونـسـيـة ــسـرحـيـة حــيث ثم افـتـتـاح ا والـنـدوات ا
والفرنسـية للسيـرك الفنى وافتتـاح ورشة مسرح «النو» الـيابانى ومعرض
الـتـقـنــيـة فى خـدمـة الــفـرجـة بـدار الــثـقـافـة ابـن خـلـدون ومـعـرض «والدة»
ـدرسة الـوطـنيـة الـتونـسـيـة لفـنـون السـيـرك كذلك لـبرنـار تـوران مـسيـرة ا
ــؤلـفــ واخلـاص بــكـتــابـات ــعـلــمـ ولــقـاء ا ــسـرحــيـة «لــقـاء ا الـلــقـاءات ا
اجلـنــوب بــاإلضـافــة إلى قــراءات شــعـريــة حملــمـود درويش وجملــمــوعـة من
ــعـاصـرين» «جــمـال الـصـلــيـعى سـنــيـة مـبـارك مــراد الـصـقـلى الـشـعـراء ا
ـوسـيـقـيـة سـواء خـالـد الـوغالنى» وذلك بـخالف تـنـظـيم بـعض احلـفالت ا

وسيقى التونسية. وسيقى اإللكترونية أو ا ا

ـسـرحـيـة هى الـعـمـود الـفـقـرى ألنـشـطـة أى مـهـرجـان مسـرحى الـعـروض ا
ـتخـصـص واحلـقـيقـة التى بالشك وهى الـعنـصر اجلـاذب لـلجـمـهور وا
ـهـرجان قـد اهتـمت بـالكم نـظمـة لـهذا ا يجب تـسـجيـلهـا أوالً أن الـلجـنـة ا
عـلى حـساب الـكـيف حيث تـضـمن اجلدول 63 عرضـا مـسرحـيا تـداخلت
ـسـارح الـتـى تـعـرض عـلـيـهـا ــسـافـات بـ ا مـواعـيــد عـرضـهـا وتـبـاعـدت ا
ــسـتـحـيل مـتـابـعـتــهـا خـاصـة مع عـدم تـوفـر سـيـارات وبـالـتـالى أصـبح من ا

شاركة!!. النتقاالت أعضاء الوفود ا
ـشـاركـة هى عـروض تـونـسيـة يـقـدم بـعـضـها والـعـدد األكـبر مـن العـروض ا
للمـرة األولى وذلك باإلضافـة إلى عروض لكل مـن مصر وسـوريا والعراق

سرحي  تألق شباب ا
وفى مقدمتهم بنات

اإلسكندرية
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تميزين سرحيـ ا سـرحية خاصة مع مـشاركة عدد كبـير من ا قرطاج ا
ستديرة بعد فيـدة ومناقشتها من خالل الدائرة ا بأبحاثهم ودراساتهم ا
ـنـاقـشـة وحتـلـيل الـعـروض طـبـاعـتـهـا وكـذلك إلـغـاء الـنـدوات الـتـطــبـيـقـيـة 
ـهـرجـان والـتى كـانت تـعـد فـرصـة حـقـيـقـيـة لـتـبادل ـشـاركـة بـا ـسـرحـية ا ا
ـــبـــدعـــ بــــإلـــقـــاء الـــضــــوء عـــلى أهم األفـــكــــار واآلراء وأيـــضـــاً تـــرشــــيـــد ا

هرجان. اإليجابيات والسلبيات بكل عرض مشارك با
ـستوى بـصفة عـامة حيث لم طبـوعات والنـشرة اليومـية وتدنى ا  ثالثـا ا
ــكــرمـ أو ــتـوجــ وا ــهــرجــان عـلـى تـعــريف بــالــســادة ا يــشــتـمـل كـتــيب ا
بـضـيــوف الـشـرف كـمـا لـم يـشـتـمل عــلى تـعـريف وإيـضــاح لـكـيـفــيـة تـقـسـيم
ـشـاركة بـ حـضور وانـفـتـاح ورؤى واكتـشـافات وبـانـوراما?! الـعروض ا
ـسـرحى وجـمـيـعـهـا مـصـطـلـحـات حتـتـاج إليـضـاح حـيث يـتـضـمن الـعـرض ا

بصفة عامة جميع هذه الصفات.
وقد اقـتـصرت الـنـشرة الـيـوميـة عـلى أربع صـفحـات بـاللـغـة العـربـية وأربع
صـفـحـات بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة واقـتـصـر اجلـزء الـعـربى عـلى مـجـرد تـقـد
ـهـرجـان بـأقالم مـحـدودة وبـالـتـحـديد تـغـطـية صـحـفـيـة لـبـعض فـعـالـيـات ا
فـيــصل الــعــويــنى وأحــمـد حــمــدى حــمــدى مـســيــهــلى الــعــربى الــصـامت
ـســاحــة األكـبــر  تـخــصـيــصــهـا لــلـصــور الــفـوتــوغـرافــيـة وأبــورانـيــة !! وا
ؤسف أن الـنشرة قد اشتمـلت على بعض األخطاء الفنـية ومثال لها ما وا
ـهـرجان فـريـد الـعـلـمى ـسـيـطـرين عـلـى ا جـاء عـلـى لسـان أحـد اإلداريـ ا
بــالـعــدد الـثــانى وبـالــصـفــحـة األولى «إن الــسـيــرك يـعــتـبــر أب الـفــنـون ألنه
يـشمل الرقص والـتمثـيل والريـاضة»!! والذى أضـاف أيضا: «إن الـسيرك
يضيف لـلمـسرح الذى يـبقى فى حـاجة أكـيدة له ... وبالـتالى يـكون إدماج

سرحى ضرورة ملحة»!!. السيرك فى العمل ا
كـمـا جـاء أيـضــا فى الـعـدد الـثـانى بـالــصـفـحـة الـثـالـثـة عــلى لـسـان الـفـنـانـة
الــســوريــة جــيــانــا عــيـد : «إنـه من الــبــديــهى أن تــكــون ســوريـا فـى الــعـرض
ـــهــرجــان قــرطـــاج نــظــرا ألن تــونـس كــان لــهــا شـــرف افــتــتــاح االفــتـــتــاحى 
مـهـرجـان دمـشق لـلـمـسـرح» وأعـتـقـد أن هـذه الـفـقـرة كان يـجـب أن حتذف
ـهرجـانـات عـلى سـبيل تـبـادل الـفرص ـنـطقـى  أن تنـظـيم ا ألنه لـيس من ا
ـصالـح وأن فرصـة االفـتـتـاح يـجب أن تـكـون مـتـاحـة أمـام جـميـع الدول وا

شاركة ويكون االختيار طبقا للمعايير الفنية فقط. ا
رابعـا: إلغـاء مسـابقـة الهـواة أو القـسم اخلـاص بعـروض الهـواة والذى كان
ـختـلف األقطـار العـربية ـنح الفـرصة لـعدد كـبيـر من التـجارب الشـابة 
خالل الــدورات الــســابــقــة ويــلــقى الــضــوء عــلى عــدد كــبــيــر من الــتــجـارب
بـشـرة.اعـتقـد صـادقـاً بأن أغـلـبـية سـرحـيـة ا اجلـادة واجلـريئـة والـوجـوه ا
ـهرجـان وعدم ـستـمر لـلجـنة ا هـذه السـلبـيات قـد نشـأت بسـبب التـغيـير ا
تكـامل اخلبـرات باإلضـافة إلى سـيطـرة اإلداري عـلى التـنظـيم والتـنسيق
بدع محمد إدريس واإلعالمى أحمد عامر لم هرجان ا فبخالف رئيس ا
تـضم الــلـجـنــة عـنــاصـر وخـبــرات فـنـيــة تـعــرف خـبـرات ومــكـانـة الــضـيـوف
ـهـرجـان قد تـضـمن الـعـرب من جـمـيع األقـطـار الـعـربـيـة وإال كـان جـدول ا
حتديـد لقـاءات فـنيـة وأدبيـة معـهم كمـا أفـردت صفـحات الـنشـرة الكـتيب
ــهـــرجـــان لــلـــتـــعــريف بـــهم والـــتـــعــرف عـــلى أفـــكــارهـم وآرائــهم اخلـــاص بـــا

وانطباعاتهم الفنية.

فقود التنسيق ا

سرحية العروض ا

عرض «كالم فى سرى»

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> لــقـد أصـبـح الـبـنــاء اإليـقـاعى الــداخـلى غـيــر الـظـاهــر شـديـد األهــمـيـة فـى الـعـمل األدبى أو
ـسـرحى وأصبح اكـتشـاف وحتديـد مالمح الـتركـيب اإليقـاعى وتـموجـاته ب الـسرعـة والبطء ا

مسألة بالغة األهمية للتوصل إلى اإليحاءات الدالالت الشعرية للعمل.

هرج" للمخرج محمد عبد الله وتقدمها فرقة إحساس. مثل خالد عمر يشارك حاليا فى بروفات مسرحية "ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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صفاء البيلى حتاور مؤلفًا ومخرجاً و "مشاكساً" مسرحياً كويتياً

بدعون العرب يعانون أزمة حرية  بدر محارب: ا
26

ájó©ŸG
كـن أن نلغـى مراحل الـعمـر اخملتلـفة من > إن الـعمـل الفنـى / األدبى أقرب حلـياة الـبشر أنـفسـهم إذ ال 
ـفـتـاح لـفـهم شـخصـيـته واحلـكم عـلـيه وهـكـذا فـكـما أن حـيـاة إنـسـان لـتـصـبح آخـر حلظـات حـيـاته هى ا
سـرحى هـو محـصـلـة معـانـية راحل حـيـاته اخملـتلـفـة فإن مـعـنى الـعمل األدبـى ا اإلنـسـان هـو محـصـلـة 

سرحية أو فى زمن قراءة النص األدبى. تراكمة طوال عرض ا وإيحاءاته اجلزئية ا
سرحي جريدة كل ا

سرح الصامت بساقية الصاوى. > اخملرج محمد عبد الله شارك بعرضى "مطلوب آنسة" و "مفترق الطرق" ضمن فعاليات مهرجان ا
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التروبادور.. جذور عربية وامتالك غربى
فرقة  أخرى جتوب القرى

وسيقي   مجموعة من الشعراء  وا
قابل زهيد يقدمون  عروضهم 

ـارستـهم لـهـذا الفن ـال لم يكن هـو فـقط وراء  كـونهم فـقـراء إال أن ا
ــؤرخــ أيـضــا قــول واحــد من أشـهــر جــوالى اإلقــلـيم وقــد ذكــر أحـد ا
الـكـتـالونى بـأسـبانـيـا فى الـقرن الـثـالث عـشر   هـو أولـيفـر لـو تـمبـلـير:
ـثلى لـلـجوالـ بل غايـتهم نـابـعة من داخـلهم .. فـما ـال لـيس الغـاية ا ا
يـشـعرون به من سـعـادة بإلـقـاء أشعـارهم وتصـفـيق اجلمـوع عـند سـماع
رة الـواحدة يفـوق كنـوز األرض مجتـمعة وال غنـائهم ومـوسيقـاهم فى ا
يشـعر بهـا إال من خاض الـتجربـة .. فهـذا شىء مثل كل الـفنون عـندما
يسـيطـر علـيك يتـملـكك حتى نـهايـة العـمـــر .." .. وحتـدثوا عن الـتطور
الـكبـير الذى أصـاب اجلوال خالل هـذه السـنوات وكيف كـانت رحلة
انــتـقــالــهم فــمن الـتــروبــادور فى أسـبــانــيـا إلى الــتــروفـيــرز  بـفــرنــسـا ثم
ـانـيـا وبـعـدهـا عــاد مـسـمى الـتـروبـادور مـرة أخـرى ـيـنـيـسـنـجــيـرز  بـأ ا
وانــتـــشــر فى كــثــيــر مـن دول الــعــالم .. وهــنــاك مــؤســـســات تــهــتم به ..
وأبـحـاث تـكـتب عـنـه .. وعـشـرات الـكـتب سـنـويـا .. وتـعـددت األغـراض
ولم يــعــد احلب فــقط هـو مــا يــنـاقــشه ويــنـقــله اجلــوالـون بـل أصـبــحـوا

مكنة ..   يتناولون كل األفكار ا
وبـالــطـبع فــهـنــاك من ال يـرغـب فى وجـود هــؤالء اجلـوالــة ويـجـد فــيـهم
خـطــراً كـبــيـراً عــلـيه وعــلى غـيــرهم .. ولـكــنـهـم صـامـدون ولــهم بــصـمـة

يا ... كبيرة على جب الثقافة والفن عا
صـادر األسبـانيـة أكثر تـوثيـقا .. وتـأكد لـدى ذلك بقراءة هـكذا كـانت ا
بـعض من شعـر "وليم التـاسع" أميـر أكوت وهـو أول شعراء الـتروبادور
هــنـاك ووجـدته يـشـبه الــزجل الـعـربى األنـدلـسـى وقـد اسـتـخـدم بـعض
ألـفـاظه فى أشـعــاره .. وقـد عـرفت أنه كـان يـجـيــد الـلـغـة الـعـربـيـة وأنه
كـثـيـرا ما قـام بـرحالت لـلـبالد اإلسالمـيـة وخـاصـة مـصـر واألندلس ..
ومن هـنا نـدرك كـيف وجـدت هـذه العـروض وهـذا الشـعـر فى اجلـنوب

الفرنسى ومنه إلى باقى دول أوربا والعالم ...
زالت احلـيرة والـدهشـة عندى .. وعـدت أقرأ سـطور األقـصوصة ذات
النجوم السوداء .. فاتـضحت الصورة تماما .. وأظن أنكم تيقنتم اآلن

من سبب كل هذا احلنق من جانب كينجسلى كاتبنا الهمام .

أصحابها مظاهر التطور التكنولوجى .. استغلوا ثورة النقل واالتصاالت
احلديـثة فى تـكوين روابط فيـما بـينهم .. وشـرعوا فى إقـامة مهـرجانات
مـختلـفة األلوان واألغراض كـان آخرها مهـرجانا بـسان ديجو بـأمريكا ..
ومــازالـوا يــتــجــولـون رافــضــ أن يــقــدمـو عــروضــهم فى مــكــان واحـد ..
صحيح أن لهم مقرًا لالجتمـاع والتحضير .. ولكنهم مازالوا يتجولون ..

ناطق اجملاورة ... دينة وبعض ا هرجانات يجوبون أنحاء ا وأثناء ا
صـادر اإليطالـية والـفرنـسيـة .. فذكرت وانـتقـلت بعـبثى بـاألوراق إلى ا
اإليطـاليـة أن اجلوال قـدموا من جـنوب فـرنسا ولم يـتأكـدوا من فترة
حـدوث ذلك .. والــفـرنـســيـة ذكــرت أن اجلـوالـ يــعـود تـاريـخ ظـهـورهم

يالد. باجلنوب الفرنسى إلى القرن الثانى والثالث عشر  ا
ــامًــا ــصــادر األســبــانــيــة .. فــكـــانت األكــثــر اهــتــمــامًــا وإ اجتــهـت إلى ا
ـوســيـقـيـة نـوع من ـسـرحـيـة ا بـالـتـروبــادور فـذكـروا أن فـرق اجلـوالــة ا
الــفـنــون قـائم بــذاته وأنـهــا حـازت عــلى اهــتـمـام اجلــمـيـع مـنــذ سـقـوط
غـرناطـة .. ولـكن; وكـحـقـيقـة تـاريـخـيـة فإن هـذا الـفن نـقـله الـعرب إلى
أســبـانــيـا خالل فــتـرة احلــكم اإلسالمى لــهـا (األنـدلـس ) .. وأن هـنـاك
اجتـاه لـنشـأة اجلـوالة األولى أنـهـا نشـأت بآسـيـا الصـغرى .. وبالد
الـشـرق  اآلســيـوى .. وانـتـقــلت مع الـرحــالـة الـعـرب إلى بـالدهم ومـنـهـا
إلى أسـبــانـيــا مع الـفــتح اإلسالمى .. والــثـانــيـة أن نـشــأته ونـشــأة الـفن
ـة .. وقـد اهــتم الـعـرب ــصـر الـقــد ــسـرحى كـكـل نـشـأة فــرعـونـيـة  ا
ـصـر  فـاكـتـسـبـوا فن اجلـوالـة وانتـقل بـفـنـونـهم عـنـد الـفـتح اإلسالمى 
ـغــرب ومـنـهــا إلى أسـبــانـيـا .. وذكــروا أيـضـا أن مـعــهم من مـصــر إلى ا
اجلــوالـــ فى بـــدايــتـــهم كــانـت أشــعـــارهم تــدور حـــول احلب .. ولـــكــنه
اخـتلف عـمـا كان مـتـعارفـاً عـليه قـبـلهم فـاهـتمـوا بـالعـاطـفة واإلحـساس
وغلبوه على اجلسـد .. ومن ب العوامل التى تؤكد أن نشأة هذا الفن
عـــربــيـــة هــو أن أصــلـــهــا مـــأخــوذ من عـــبــارة «طـــرب يــدور» أى مـــغــنــ
ومــوســيـقــيــ يـتــجــولـون .. وهــنــاك بـعض األوراق الــتى قــطــعت الـشك
بـــالــيــقـــ  فــقــد ذكـــر أحــد الــشـــعــراء اجلــوالـــ الــقــدامى وكـــمــا ذكــر
ؤرخون وهـو ملك أسبانـيا ألفونـسو الثانى  فـى أواخر القرن احلادى ا
لهم األول لى .. البد عشر " أن هذه األزجال األندلـسية الرائعة تعد ا
من نـشـرها لـيتـعـلم منـها من يـعـتقـدون أنهم أفـضل من كـتب الشـعر فى
ــلـوك أوربــا .. وأن أشــعـارهم كــقــطع حـطـب بال روح ..".. وذكـروا أن ا
واألمـراء من قـبل أقرانـهم فى فـرنـسـا اهتـمـوا بـاجلوالـة وكـتب بـعـضهم
كن أن يكون خير شعراً بنهجهم ليـلقونه ويتغنون به ب الناس ومن 
رسـول إلى قــلـوب وعـقــول الـعـامــة فـيـكــتـسـبــون مـحـبــتـهم بــهـا بـدال من
اخلـوف من مـجرد سـمـاع أسـمـائهم .. وذكـروا أيـضـا أن اجلـوال رغم

العالم عمومًا. 
> هل يــــعـــانـى اجملـــتــــمع الــــكـــويــــتى من

الديكتاتورية?
- كل اجملـتمـعات الـعربـية تـعانى من غـياب

حرية التعبير .
> هل عليك خطوط حمراء?

- لــيس عـلـىّ شـخــصـيًــا فـكل من يــكـتب أو
يـــبــدع أمـــامه خــطـــوط حــمــراء.. عـــلــيه أال
يـــتــجـــاوزهـــا وعـن نــفـــسـى أعـــرف حــدودى
وأتوقف عندهـا جيداً وأعرف الطرق التى

أعبر بها عما أريد.
>  تتحايل?

- (يضـحك) هـناك حـدود بـرتـقالـيـة وعلى
ـــــبــــدع أن يـــــســــتـــــخــــدم ذكـــــاءه وجتـــــربــــته ا
وقـــــراءاته ويــــــقـــــدم وجـــــهه نـــــظـــــره دون أن

ينزعج وبدون إثارة و"بروباجندا".
وز"? > حدثنى أكثر عن "جمهورية ا

- هو مـصـطـلح اختـرعه الـكـاتب األمـريكى
ــصــطـــلح فــقط "أوهـــمــرى" وقــد أخـــذت ا
والـذى يُسـتـخـدم عنـدمـا تـكون هـنـاك دولة
تتـغـير قـوانيـنـها كل شـهـر أو كل يوم أو أى
دولـة فيـهـا فـسـاد ومـحـاباة لـلـكـبـار وتـسود
فــيــهــا الــواسـطــات والــرشــاوى فــقــد تـخــيّل
"أوهــمـرى" دولـة بــهـذا الــشـكل وبــدأ يـكـتب
قـــصـــصًـــا مـن عـــنـــده وأصـــبح هـــذا االسم
مـصطلحًا مـتداوالً. ومشاهـد العمل عندى
تـــتـــخــــلـــلـــهـــا أحـــداث حتـــكـى عـــمـــا يـــقـــابـــله
واطنون فأحدهم يفهم - باخلطأ - أنه ا
خـائف من أمن الدولة ويـنتشـر وباء.. هذا
الـوبـاء اسـمه "احلـريـة" وهـنـا يـخاف رئـيس
الــدولـــة من انــتــشــار هـــذا الــوبــاء.. وتــتــابع

األحداث.
ــثــقف ـــواطن وا > كــيف تـــرى وضــعــيــة ا

الكويتى مع السلطة?
ـسألة ليـست خاصة باجملتـمع الكويتى - ا
ومـثـقــفـيه.. وأحـيــانـا ال تـكـون الــعالقـة بـ
الـــطــرفـــ ســويــة حـــتى فى الـــدول األكــثــر

تطورا وحضارة.
> عالقتك أنت بالسلطة إلى أين?

- أراها جيدة.
>أنت تعمل باجمللس الوطنى?

- أنــــــــا كــــــــاتـب ومـــــــخــــــــرج وال عـالقــــــــة لى
بــالــســلــطـــة إال الــعالقــة الــعــاديــة كــمــواطن

كويتى عادى.
> كـيف ترى التجريب من زاويتى "الكتابة
واإلخراج" فنحن وبعد  19عامًا من إقامة
ــهــرجــان الــتـجــريــبى لم نــســتــقــر عـلى ا

ماهيات التجريب وأشكاله?
ـسرح - حـيـنـمـا نـتـحـدث عن الـتـجـريب فى ا
أفـضل أن نستخـدم لفظة "عـروض جتريبية"
وليست "مسرحية جتريبية" فكثيرا ما يعتمد
الــــتــــجــــريب عــــلى عــــنــــصــــر ويــــتــــرك بــــقــــيـــة
ا العنـاصر.. وأحيـانا ينـسى دور الكلـمة.. ر
يـنجح مـثل هذا الـعرض لـيوم أو يـوم لـكنه
ـا الـعروض سـيـتوقف ويـتـقـلص جـمهـوره.. إ
ـسـرحـيــة احلـقـيـقـيـة تــسـتـمـر طـويال ونـحن ا
مـازلـنا حـديـثى الـعـهـد فى مـسـألـة الـتـجريب
وأرى أن الــتـــجــريب مــتـــاح لــلــمــتـــرفــ فــقط
ـسـرحـهم وانـتـهـوا الـذيـن وصـلـوا عـلى أسس 
مــنه وشــبــعـوا نــصــوًصــا وإخـراًجــا. أمــا نـحن
فــلـيس لـديــنـا مــسـرح عـربى أصــيل له جـذور
ــســـرح الــيــونــانـى أو األوربى.. فــهــؤالء مـــثل ا
يـــجــــربـــون ألنـــهم حــــدث لـــديـــهم مــــا يـــســـمى

باالكتفاء.

> أيـــهـــمـــا تـــفّــــضل.. أن تـــقـــوم بـــإخـــراج
نصوصك أم أن يخرجها غيرك?

- هــنـاك أمـران يــدفـعـانـى إلى الـسـعى ألن
يخرج أعمالى التى أكتبها غيرى.. أولهما:
ا كتبته أنا ثانيهما: أنه يقدم قراءة ثانية 
ا يـكتـشف أشياء لم أنه يعـطى رؤيته فـر
ـسـات تـفـيـد أقم أنـا بـاكـتـشـافـهـا ويـضـيف 

النص.
> تـؤمن إذن بأن الـنص من تألـيف الكاتب
والــــعـــرض مـن تـــألــــيف اخملــــرج فــــكـــيف

تتصرف مع نصوص غيرك?!
- أتذكر أننى هدمت نصًا كامالً لصديقى
أحـمـد جـوهـر وهـو "نـهـايـة مـخـروش" وفـيه
" فـقـد يـتـحــدث عن نـهــايـة "صــدام حـســ
أعـــطـــانى الــــنص إلخـــراجه بــــعـــد اعـــتـــذار
مخرجه األصلى فـلمّا قرأت النص وجدت
ــسـرح ــكن تـنــفــيـذه عــلى خـشــبـة ا أنه ال 
ـكــتـوب بــهـا فـهــدمـته وأعـدت بـالــكـيـفــيـة ا
بناءه مرة أخـرى وقدمت مشاهد جديدة..

وأخذ هذا العرض جائزة أحسن نص..
> حصل عليها صديقك.. أم أنت?

- طبعاً هو ...
> لـكل مؤلف ومخـرج أيديولـوجية.. كيف

تصنف نفسك?
- أنا مع اإلنسان.. تـؤرقنى احلرية حرية
الكلمة والتـعبير عن الرأى وهذا ما قدمته
فى مـسرحيتى األخـيرة التى تعـرض حاليا
ــوز" والــتى حتــكى "حــدث فى جــمــهـوريــة ا
عن احلــــريـــة.. عن الــــديـــكــــتـــاتــــوريـــات فى

ـسارح األهلية التـى يفترض أنها > وأين ا
سرحية? تقود احلركة ا

ــهـــرجــانــات - تـــوقــفت كـــمــا قــلـت إال فى ا
ــسـارح وهــذا خــطــيــر جــدًا واألخــطــر أن ا
سارح األهلـية فى الكـويت حاولت تـقليـد ا
اخلـــاصـــة الجـــتـــذاب اجلــــمـــهـــور فـــقـــدمت
أعــمـــاالً ضــعـــيـــفــة ومن ســـوء احلظ أنـــهــا
قــــدمت عــــروضـــهــــا فى الــــتـــوقــــيت نــــفـــسه
ــواسـم واألعــيـاد) اخلــاص بــالــتـجــارى.. (ا
وبذلك خسرت ولـم تكسب ولم تستطع أن

تقيم لها قاعدة جماهيرية.
سرحية فى هرجانات ا > هل اسـتطاعت ا
ـسرحى الـراكد? الـكويت حتـريك الواقع ا
ــتــرهــلـة ــكن أن تّــغــيــر الــنــظــرة ا وهـل 

للمسرح األهلى وتعيد إليه بهاءه?
ــهـرجــانــات ضــرورة ال بـد مــنــهــا بـغض - ا
الـنظـر عن مسـألة الـتنـافس على اجلـوائز
ـــهـــرجـــان يـــجـــعل كـل عـــنـــاصـــر الـــعـــمل فـــا
ــــــــثل ــــــــســـــــرحـى «مـــــــؤلـف مـــــــخـــــــرج  ا
ســــيـــــنـــــوغــــرافـى مالبـس" تـــــقــــدم كـل مــــا
ــؤلف يـــقـــدم نــصًـــا ذا قــيـــمــة عــنـــدهـــا وا
يـحـمل أهـدافًـا جـادة.. وهـنـا أشـيـر إلى أن
اخملــرج اجلــاد ال يــجــد فـــرقــة إال فى مــثل
ـهــرجـانــات; حـيث يــعــبـر عن نــفـسه هــذه ا
"ويــنـــفس" عن مـــكــنـــونــاتـه فــتـــخــيـــلى.. لــو
قـــدمــــنـــا مــــثل تـــلـك الـــعـــروض فـى مـــواسم
عـــــاديـــــة لن يـــــحـــــضـــــر أى جـــــمـــــهـــــور أمــــا
هـرجان فـسـيحـضـره جمـهـور متـخصص بـا

وضيوف من كل الوطن العربى.

نسميه االرجتال?
ــثــلى - حــالــيًـــا .. يــصــعب الـــتــحــكم فـى 
ــسـارح اجلــمـاهــيــريـة فى االرجتــال لـكن ا
إذا وجــــدت ارجتــــاالً ال يـــخــــدم الــــعـــرض..
أتــــدخل مـن خــــلف الــــكــــوالــــيس لــــيــــتــــوقف

االرجتال حاالً.. 
سـرح التـجارى الـكويتى.. > حـدثنى عن ا

نشأته وتطوره?
سرح التجـارى الكويتى لألسف حينما - ا
قـمـنـا بـتــأسـيـسه كـان بـغــرض الـتـنـافس مع

سارح األهلية لكنه تفوّق عليها. ا
> ما السبب برأيك?

ــــــســـــارح األهــــــلـــــيــــــة صـــــار دورهـــــا - ألن ا
مــــــحـــــــدودًا وهى اآلن مـــــــتــــــوقــــــفـــــــة إال فى
ـــســرح الـــتــجــارى ــهـــرجــانـــات.. بــيــنـــمــا ا ا

مستمر وله جمهور كبير ومتفاعل.
> هل تغير ذوق اجلمهور نتيجة لذلك?
سرح ست نـقطة مـهمـة.. فقـد أرسى ا  -
الــتــجــارى قــواعــد قــد ال تــكــون صــحــيــحـة

مسرحيًا.
عنى?  <

ـــســرحـــيــة ــعـــنى أنه غـــيـــرّ الــثـــقــافـــة ا  -
لـلـجـمـهـور فـأصـبح ال يـرضـى إال بـاألعـمال

التجارية.
> تقصد الكوميدية?

- بـــالـــضــبـط.. وإذا قــدمـــنـــا عـــمالً جــاًدا ال
ُيـقـبل اجلــمـهـور عـلـيـه عـادة لـكن مع هـذا..
يظل للمسـرح التجارى الفضل فى أنه أبقى
سرحى فى الكويت طوال العام. النشاط ا

ـشــاكس كــمـا يــصف نـفــسه.. اخملـرج إنه ا
والـــكـــاتب الـــكــــويـــتى بـــدر مـــحـــارب خـــريج
ـسرحيـة بالـكويت عـهد الـعالى لـلفـنون ا ا
ومراقب صاالت العرض باجمللس الوطنى

للثقافة والفنون واآلداب.. حاليا.
> جتــمع بـــ الــتــألـــيف واإلخــراج فــهل
تـابــعت فـعــالـيــات مـهــرجـان الـشــبـاب فى
دورته األخـيرة حيث كـل الشبـاب تقـريبًا..

يؤلفون ويخرجون?!
- لم أحـــــضـــــر هـــــذه الــــدورة النـــــشـــــغـــــالى
بـــأعــمــال عـــديــدة ألن الــعـــروض كــانت فى
أمــاكن مـتــفـرقـة.. ولــكـنى تــابـعت الـدورات
الــسـابــقــة وكــنت فى جلــنـة حتــكــيم الـدورة

األولى.
> كــيف تـــرى دور مــهــرجـــان أيــام مــســرح

الشباب?
- مهرجانات الـشباب بشكل عام ضرورية
لصقل مـواهبـهم.. فى الكتـابة التـمثيل أو
اإلخراج  ألنهم ال يجدون الفرصة للتعبير

عن أنفسهم فى مسارح الكبار.
ــــهـــرجـــانــــات نـــوقش مــــصـــطـــلح > فى ا
ـسـرحى البـديل فـهل تـراه قد "الـفضـاء ا
حتـــقَّق فى ظل حــرص بــعض اخملــرجــ

الـشباب عـلى اخلروج إلى الهـواء الطلق..
أو عــلى ظــهـر ســفــيـنــة.. أو حــتى بــجـوار
قـابر لـيحـقق مفـهوم "الـفضـاء البديل" ا

فى رأيك?
- إذا كــــان الــــنـص أو الــــعــــرض مـــــكــــتــــوبًــــا
للـمسـرح الـتقـليـدى الـعادى فال أرى داعـيًا
لـلـخـروج إلى الــفـضـاء الـبـديل ألن ذلك لن
يــــفــــيــــده أمــــا إذا كــــان الــــعــــمل مــــكــــتــــوبًــــا
خــصـــيــصًــا لــفـــضــاء بــديل فـــيــجب أن يــتم
تـــنــــفـــيـــذه فى فــــضـــائه ألن ذلـك ســـيـــفـــيـــد

العرض واجلمهور معًا.
مـثلـ فى العروض > كـيف تتعـامل مع ا

التى تقوم بإخراجها?
ــــمـــثـل إذا كـــانت - آخـــذ بــــوجـــهــــة نـــظـــر ا
ـمثـلـون أحيـانا مـنـطقـيـة وتخـدم الـعمل فـا
يــطــرحـون أفــكـارا أراهــا غــيـر مــنـاســبـة أو
غـيــر ســلــيــمــة عــلــمــيــا لـكـن األفــكـار الــتى
تــخــدم الــعــمل.. بــالــعــكس آخــذهـا وأعــمل

بها.
ـمثل حـرًا فى احلركة > هل تـفضل ترك ا
أم تــقــيـده بــحـركــة مـعــيــنـة عــلى خـشــبـة

سرح? ا
- (يضـحك) ال .. البـد أن أقيـده.. أقـصد
ــا ـــمـــثـل مـــقـــررة عـــنـــدى.. ر أن حــركـــة ا
أتركه حـرًا طليـقًا فى زاويـة معـينة أو فى
ـا يـجب دائـرة مــا.. أو فـضـاء مــحـكــوم إ
أن تـــــكــــون حـــــركــــتـه فى تـــــلك الـــــزاويــــة أو
الــدائـــرة أو الــفــضــاء مــقـــررة مــثالً.. عــنــد
الــــبـــاب قــــرب الــــســــاعــــة عــــلى أو خــــلف
الــكـنـبــة.. بـاإلضــافـة لـذلك أراعـى الـشـكل

اجلمالى فى حتريكه.
>  هـــذا عـــلى مـــســـتـــوى احلـــركــة.. فـــهل
تعـطـيه مسـاحة مـن حريـة التـعـبيـر أو ما

خلف الهدوء الظاهري والدعة التي
تغلّف مالمحه ثائر كبير على أحوال
سرح في الكويت والعالم وأوضاع ا

لؤه اخلوف على مستقبل العربي.. 
ا وصل هذا الفن اجلميل واأللم 

إليه واألمل فيما هو قادم..
سرح التجاري فوضى يرى أن ا

سرحية والتجريب رفاهية والفرجة ا
كانت زمانًا وانقضى.. يؤمن بحرية
سرح محترم بعيدًا التعبير يحلم 

عن عيون الرقباء القاتلة..

بدر محارب 

مسرح القطاع
 العام فى الكويت

"رقص على السلم"

التجريب
.. أما نحن للمحترف
 فليس لدينا مسرح
من األساس

بدر محارب أثناء حواره مع «مسرحنا»

أمام كل مبدع
خطوط حمراء..
والشاطر يستطيع
ناطق احلركة فى «ا
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نـتديـات الثـقافـية ـسـرح بأحـد ا  دار نـقاش بـ مـجمـوعة من مـحبى ا
ـتنـاقـشون أن الـنـشأة حـول بدايـة فن األوبـرا .. ونشـأته األولى وأكـد ا
إيــطــالــيــة خـالــصــة خـالل الــعــصـور الــوســطـى وبــالــتـحــديــد فـى الــقـرن
السادس عشر .. وكـنت وقتها أبحث من خالل مصادر متعددة فى فن
األوبـرا ونــشـأته  فــرحت أطـالــعـهـم عـلى مــا لـدى .. وأن األوبــرا تـعـود
نـشأتـها - ولـو بشكل مـختـلف - إلى اليـونانيـ القـدماء فى عـصور ما
ــيالد .. وانـدهش اجلــمـيع عــدا صـديق هــمس فى أذنى قـائال " قـبل ا
قـــد ال يـــوافـــقك الـــبـــعض عـــلـى هـــذا " .. فـــنـــظـــرت  إلـــيه مـــســـتـــنـــكـــرا
ومتـسائال عن هويـة هؤالء  فأجـابنى قبل أن أنـطق: " اسأل اجلوال
أو  الــتـــروبــادور " ...  فــأرحت أقــلب أوراقـى وأبــحث عن اجلــوالــ أو
الـتروبادور  فـعرفت من خالل عـبارة صغيـرة أنهم مـجموعة فـقيرة من
ــيــادين لـتــقـد ـؤديـن يـجــوبـون الــشـوارع وا ــوسـيــقـيــ وا الــشـعــراء وا
ـوالــد فى مـصـر عــروضـهم نـظــيـر مـقــابل زهـيـد وهـم يـشـبـهــون فـرق ا
ؤرخـ يشـيرون إلى أنه من وبعـض البالد الـعربـية .. ووجـدت بعـض ا
احملــتـمل أن تـكـون األوبـرا مـسـتــمـدة من هـؤالء اجلـوالـ .. وآخـرين ال
يعـتـقدون ذلك .. واالخـتالف ال يفـسد لـلود قـضـية  حـتى استـوقفـتنى
ــيـزة ــوضـوع كــتــبت عـلى أقــصــوصـة ورقــيـة  عــدة كـلــمــات عن هـذا ا
ـسـرحى األمـريكى الـيـهودى بـنجـوم سـوداء صغـيـرة بـأعالها  لـلـكاتب ا

سيدنى كينجسلى  قال فيها :
" ال عالقــــة بـــــ فن األوبــــرا .. وهــــؤالء الـــــشــــرذمــــة من الـــــشــــحــــاذين
ـــتــــجـــولـــ أو كــــمـــا يـــطــــلق عـــلــــيـــهم الــــتـــروبـــادور أو الــــتـــروفـــيـــرز أو ا

ينيسنجيرز أو أيا كان ما يطلقونه على أنفسهم ".. ا
ارتبت فى هذه  العبـارات .. فلم تكن اعتقاداً أو رأياً .. بل تعدت ذلك
صـحـوب  بقـدر من الغـضب وسـوء النـية .. ووصـلت إلى حـد القـرار ا
وتــولــدت لـدى أســئــلــة كــثــيــرة بال إجــابــات .. وازداد ارتـيــابـى وحـيــرتى
بـقراءة ما ب الـسطور  فعـدت أقلب األوراق من جديد .. ولدى دافع
ألســتـكـشف الــسـر وراء هـذا الــغـيظ الـشــديـد .. والـقـســوة الـزائـدة عن

احلد ...
ـصـادر أمـريـكــيـة وبـريـطــانـيـة .. فـذكـرت بــعـضـهـا أن عـروض اسـتـعـنـت 
ـتـحــدة خالل الـقـرن اخلـامس ـمـلــكـة ا الـتـروبــادور بـدأت فى الـظـهــور بـا
عـشـر قادمـة من مـكـان نشـأتـها األولى بـجـنوبى فـرنـسا وإيـطـاليـا.. وأنـها
انيـا والبرتغال خالل الـفترة نفسـها أو قبلها .. وفى انتشـرت أيضا فى أ
بــدايـة الـقـرن الــثـامن عـشـر تــقـريـبـا زحــفت هـذه الـظــاهـرة إلى الـواليـات
ـــتـــحـــدة .. وخالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة تـــطـــورت عـــروض الـــتـــروبـــادور ا
وانتشرت فى شتى أنحاء أوربـا وأمريكا الشمالية واجلنوبية .. وأصابت

فرقة  من اجلوال  التروبادور "
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> قـد عـجز الـنقـد عن تـقد تـفسـير كـلى لـلبـطة الـبـرية وبـقيت الـرؤى اخملـتلـفة لـها صـيـغًا اخـتزالـية
ـذهـلة فى ـسـرحـية تـبـدو مـهارة إبـسن ا تـنـتـقض من تـأثيـرهـا الـكلى وتـضـعف تـكامـلـهـا الدرامى. وفى ا

تعددة. حتريك البناء فى ديناميكية مثيرة تكشف عن مستوياته ا

سرحى "مدار السرطان" من إعداد عادل متولى. > اخملرج هانى طاهر يجرى حاليًا بروفات العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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التـونى ترتـدى قبعــة 

Frank Galatiلـــفـــرانك جـــاالتى Wrath 
ـــاعــز عـــام 90 وكـــذلك مـــســـرحــيـــة أنـــثى ا
Edward  The Goat إلدوارد آلــــــــــــــــــــبــى 
 Albee عــــام  2002 و فــــتــــيــــان الــــتــــاريخ
 The History  Boys آلالن بــــــــيــــــــنـــــــــيت

 Alan Bennettعام  ...2006
وعن بعض  مالحظاتها اخلاصة باجلوائز
ـــهـــرجــــان احلـــالى بث تــــتـــحـــدث مـــديــــرة ا

Beth Blitzer: بليترز
 "هـنـاك عـروض ســيـئـة احلظ مـثل عـرض
الــــرصـــيف الــــصـــلب Steel Pier عـــام 97
ورشح لـ  11جـــائـــزة ولم يـــفـــز بـــأى مـــنـــهــا
وكــــذلـك شـــيــــكــــاغـــو  Chicago عـــام  76
ورشح لـ  11جـــائـــزة ولم يـــفـــز بـــأى مـــنـــهــا
أيــضــا وهــنــاك عــروض أفـضـل حــظـا مــثل
The Coast of Utopia ســاحل يــطــوبــيـا
وحـــصل عـــلى  7جـــوائـــز وفــتـــيـــان الـــتــاريخ
 The History Boysوحـصل أيـضـا عـلى
 6 جـوائـز وكـذلك حـصل عـلى اجلـوائـز الـ
Death of a" 6 عـــــــرض وفـــــــاة الـــــــبـــــــائع 
 Sales   manوالـــــعــــــروض الــــــثـالث عـــــام
 .. 2007 ولـن أنــــــسـى صــــــاحــــــبـــــــة الــــــرقم
Julie Harris الـــقــــيـــاسى جــــولى هـــاريس
الـــتى رشـــحت عـــشـــر مــرات ونـــالت مـــنـــهــا

ثلة  خمساً كأفضل 
وإليكم صورة للـجائزة التى كانت تمنح من
ـــيــدالــيـــة الــتى بــدأ  1947حـــتى  1967 وا
منـحـها مـنـذ ذلك الـعام وحـتى اآلن وهـدية
لكم مـنا صورة ألول تـذكرة لـلمهـرجان عام

.1947 ...
وبـعد حـديثـنـا هذا عن جـائزة تـونى .. فإن
ــانــحـة لــلــجـوائــز تــريـد ابــتــكـار ــؤسـســة ا ا
شــكل جـديـد أو عـلى األقـل إحـداث تـغـيـيـر
يدالية مـبهر على تـصميم وشكل الـدرع وا
ـهـرجـان وقــد قـامـوا بـعـمل الـتى يـقـدمــهـا ا
مسابقة عـامة الختيار أفضل تصميم ومن
أبرز التصميمات التى حازت على إعجاب
ـتــابـعـ  تــصـمـيم ــهـتــمـ وا الـكــثـيـر من ا
يـشبه اجلـائزة احلالـية ولـكنه يـرتدى قـبعة
والـتصميم يـعبر عن احترامـه للفائزين من
نــاحــيــة وعـلى قــيــمــة وعـراقــة اجلــائـزة من

ناحية أخرى .

ـــرشــحـــة لــلـــفــوز بـــجــوائـــز تــونى ومـــنــهم وا
Audrey Heb- األسطورة أودرى هيبورن
Julia " عـام  55 و جـولــيــا روبــرتس ron 
Roberts عـام  2002 والــثـنــائى الــشــهــيـر
Matthew Broderick مـــاثـــيـــو بــرودريك
ونــــــاثـــــان الن  Nathan Laneعــــام 2002
Henryأيـضــا كـبـيـر هـولــيـود هـنـرى فـونـدا
 Fonda عــــام  48 والـــكــــاتـب بــــوب فـــوس
 Bob Fosse عـام  55 وريـتـشـارد بـيـرتـون
 Richard Burton عــــــام  61 واخملــــــرج
Peter Brook الـــكـــبـــيــــــر بـــيـــتـــــر بــــــروك
Hugh Jackman عام  66 وهيو جاكمان
عــــام  ..2004 ومن أبـــــرز الــــعــــروض الــــتى
نــالت جــائـزة أفــضل مــســرحـيــة مــوت بـائع
مــتـــجــول  Death of a Salesman آلرثـــر
مــــيــــلــــر  Arthur Millerعـــــام  49 ورجل
A Man for All Seasons لكل الفصول
لـــــــروبــــــرت بــــــولتRobert Bolt عــــــام 62
ـــــــوت Death trap آليـــــــرا ومــــــــصـــــــيــــــــدة ا
لــــــيـــــفــــــيـــــن  Ira Levinعـــــــــام  78 وفـــن
Yasmina Reza لـيــاسـمـيـــن رضـــا Art 
عـام 98 وأيــضـــا مــعــاجلــة روايـــة عــنــاقــيــد
The Grapes of الـــــغـــــضـب الـــــشـــــهـــــيـــــرة

األمـريــكـيـة فى يــولـيـو الــقـادم .. وأن يـكـون
عــــام  2010 بـــــدايــــة وجــــود قـــــسم خــــاص
ــــتــــحــــدة لــــعــــروض مـن خــــارج الــــواليــــات ا
األمــــريــــكــــيـــــة .. وكل ذلـك رهن الــــدراســــة

تأنية ... ا
ــهـــرجــان بـــإحــدى عــشـــرة جــائــزة .. بــدأ ا
والــيـوم هــنـاك  27 فـئــة من اجلـوائــز تـوزع
ســنـويــا مــنــهــا أفـضـل مـســرحــيــة درامــيـة..
ثل وأفضل مسرحية موسيقية و أفضل 
ـــثـــلـــة ومـــؤلف ومـــخـــرج وغـــيـــرهـــا لـــكل و
نوعـيـة .. بجـانب جـوائز الـتـكر اخلـاصة
وجـوائـز الـتفـوق .. والـفـئـات قـابـلـة لـلـزيادة
فـهنـاك أيضـا دراسـات أخرى خـاصة بـهذا
هرجان الشأن .. ولنـدرك كيف ولد هذا ا
عمالقا .. ففى أول احـتفالية كانت جائزة
ـــــثــــلـــــة من نـــــصــــيـب الــــنـــــجــــمــــة أحـــــسن 
Ingrid األســـطـــوريــــة إجنـــريـــد بــــرجـــمـــان
 Bergman وأفـضل نص لـلـكـاتب الـكـبـيـر
آرثــــــر مـــــيـــــلـــــــر Arthur Miller وأفــــــضل
مــــــخــــــرج إللــــــيــــــا كــــــزان Elia Kazan عن
All My ـسـرحـيـة كـلـهم أبـنـائى رائـعـتـهم ا
 .. Sons إنـهـا بـدايـة قـويـة ومـيالد رائع ..
وتــوالت أســمــاء الـنــجــوم الـكــبــيـرة الــفــائـزة

ـسـرح الـذى كـامل .. وأن ال تـقـل مـقـاعـد ا
قــدمت عــلــيه عن  500 مــقــعــد .. وهــنـاك
شـــــــروط وقـــــــواعـــــــد أخـــــــرى حتـــــــدد قـــــــبل
االحـتـفــال بـوقت كـاف سـنــويـا حـسب رؤيـة
ـهـرجــان والـهـدف من الــتـحـديـد مـنـظــمى ا
هــو مـــواكــبــة الــتــغــيــرات اخملـــتــلــفــة ولــنــكن
صــرحـــاء فـــهـــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة الــتـى تـــقــام
الـــــــهـــــــدف األول مـــــــنـــــــهـــــــا دعـــــــائـى بـــــــحت
واالحــتــفــالــيــة نــفــســـهــا تــدر مــبــالغ كــبــيــرة
بــجـانب كــونـهــا فــرصـة لــزيـادة شــأن بـعض
ــــســــارح والــــنــــجــــوم واإلعـالن عن مــــيالد ا
هرجان قد جنوم آخرين .. ولهـذا فإدارة ا
تـضع كل عــام بـعض الــقـواعـد الــتى تـخـدم
أهـــــدافـــــهـــــا طــــبـــــقـــــا لـألوضـــــاع واألحــــوال
ــشــاركــة عــلى اخملــتــلــفــة.. كــأن تــقــتــصــر ا
العروض التى لم تقدم من قبل ونصوصها
ومـوضوعـاتـها جـديـدة أو أن تشـترط أن ال
ـرشـحــون قـد حـصل أحــدهم عـلى يـكــون ا
جـائزة عن نـفس اجملال من قـبل وهكذا ..
هـرجـان اقتـصار جـوائزه  وقـد أخذ عـلى ا
عـلى مسارح نيـويورك وبرودواى بالـتحديد
وإن كـان هـنــاك تـوصـيـات جــادة بـأن يـكـون
ــســارح عـــام  2008 بــدايـــة مــشـــاركــة كـل ا

ــــســــئــــولــــة عن إدارة ــــؤســــســـــة ا تـــــســــعى ا
ـســرحــيـة مــهــرجــان وتـوزيع جــوائــز تــونى ا
إلى تــطـــويــر وتـــغــيــيـــر الــتــصـــمــيم اخلــاص
ــنـاقــشـات حـول بـجــائـزتـهــا .. وقـد دارت ا
هـــذا الـــتــــغـــيـــيـــر ومــــدى تـــأثـــيــــره وفـــائـــدته

و....... 
أعـتــذر لـتـوقــفى عن الـكالم .. فــأنـا أسـمع
أحد القراء يسألنى عن هذه اجلائزة التى
سـبـق أن ذكـرنـاهـا كــثـيـرا .. فــاسـمـحـوا لى
أن أروى لكم شـيئـاً من قصـة هذه اجلـائزة

ونشأتها وتاريخها ...
 Tony Awards جـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــز تـــــــــــــــــونـى
واحتفاالتـها بدأت منذ عام  .. 1947 وقد
The  ـــســرح األمـــريــكى قـــام بــهـــا جــنــاح ا
 "Ame ican Theatre Wing وهــــى
ــــيـــــة أنــــشــــئـت من أجل الـــــتــــطــــويــــر أكــــاد
ديـنة نـيويورك سـرحى  والـتعلـيم الفـنى ا
ـــــنــــتـــــجـــــيــن بـــــاالشـــــتـــــــراك مع رابـــــطـــــــة ا
The League of ـســـارح األمــريـكـيـــــة وا
Pro- and Theatres  American
 ducers وقـد اكــتــســبت أســمـهــا اخــتـــزاال
An- السـمهـا األول جـوائز أنـتـوانيت بـيرى
toinette Perry Awards وأنتـوانيت هى
ـثلـة ومـخرجـة ومـنتـجـة ذات تاريخ كـبـير
ـــســــرح األمـــريــــكى حـــيـث قـــضت ورائع بــــا
ـسرح ومـنذ حـياتـها بـأكمـلهـا عـلى خشـبة ا
كـــان عــــمـــرهــــا خـــمـس ســـنــــوات .. وكـــانت
سرح األمريكى وقد توفيت رئيسة جنـاح ا
عـــــــام  1946أى قــــــــبـل عــــــــام مـن بــــــــدايـــــــة
 Os- االحـتـفـاالت وهى جوائـز كـاألوسـكار
carsفى الـسيـنما والـتى بدأت عام 1929 
ى   Emmy بـــــالــــــتــــــلـــــيــــــفــــــزيـــــون .. واإل
ى  Grammy واألســــــــطـــــــوانـــــــة واجلـــــــر
الـبالتينيـة فى الغنـاء .. وهى تمنح ألفضل
ـسـارح بــرودواى  بـنـيـويـورك وأيـضـا إنـتـاج 

.............
أشـعـر أن هـنــاك من قـاطـعـنى قـائال " أنت
تـتـحـدث عـن جـائـزة أمـريـكـيـة تـمـنح إلنـتـاج
ــاذا ومــا مــســارح بــعــيـــنــهــا فى أمــريــكــا .. 
ــا أهـــمــيــتـــهــا? " .. مــعك حـق فى بــعض 
قـلت عزيـزى القـار .. ولـكن انتـظر قـليال
ـــســارح بـــبــرودواى وال تــتـــركـــنى اآلن .. فــا
لـــيـــست مــــســـارح عـــاديـــة .. فـــهى مـــســـارح
ـا تــقــدمه فـمن مــحـتــرفــة تـشــمل الــعـالـم 
يـتـابـع عـروضـهــا يـجــد قـطـعــة من كل دولـة
ومـن كل حـــضــــارة ومن كـل مـــنــــاخ .. فـــقـــد
جتــد احلـــضــارة الــيـــابــانـــيــة و اإلغــريـــقــيــة
واإلفريـقـيـة وغيـرهـا من الـقـد واحلديث
ــــنــــاخ ــــثال بــــهــــا .. وقــــد جتــــد أيــــضــــا ا
ـكسـيـكى ومنـاخ الـشرق أوروبى واجلـنوب ا
ـكن شــرق آسـيـوى وغـيـرهــا أيـضـا .. وال 
أن نــــنــــكــــر أن الــــقــــائــــمــــ عــــلى الــــفــــنــــون
ــسـرحــيــة مـنــهــا والـســيــنـمــائــيـة وغــيــرهـا ا
ـتحـدة األمـريكـية ومـنذ بـداية بالـواليات  ا
الـقرن العشـرين كانوا شديـدى الذكاء فقد
ـية ال جـعـلوا من الـفن األمـريـكى سـلعـة عـا
تتـوقف عند حـدود احمللـية .. وبـات العالم
يـتـابع بــشـغف كل جـديـد تــقـدمه .. وأيـضـا
أصبح كـل العـامـلـ بـاجملـال الفـنى فى كل
دول الــعــالم يــحـلــمــون بــبـرودواى وهــولــيـود
ولـكم أن تتـخيـلوا أن آخـر إحصـائيـة قامت
بـهــا رابــطـة الــبـيــانــات واإلحـصــاء الـدولــيـة
ـسارح برودواى ذكـرت أن عدد احلـضور 
اضى خالل الـعـام احلالـى وحتى أكـتـوبـر ا
قــــد تــــعــــدى  2.3 مــــلـــــيــــون مــــشــــاهــــد وأن
اإليــــــرادات زادت عن  1.2مـــــــلــــــيــــــار دوالر

أمريكى ...
نــعـــود لــتــونى .. فــهــذه اجلـــوائــز تــمــنح من
خالل  700مـــــحـــــكم فـى شـــــتى مـــــجـــــاالت
ثلون  24جلنة مـختلفة سرح بـأنواعه و ا
وتـقــام االحـتـفـالـيـة فى شــهـر يـولـيـو من كل
عــــام فـى مـــــكـــــان مــــخـــــتـــــلـف حتــــدده إدارة
ـــهـــرجـــان وهـــنـــاك قــــواعـــد عـــامـــة يـــجب ا
االلـتـزام بــهـا أهـمـهــا أن الـعـرض يـجب أن
يــكـــون تــقــد لــيــالــيه قــد  خالل مــوسم

اجلائزة  والنجوم

أودرى هيبون إحدى جنمات مسرح برودواى

700 مـحــكم  يـتــابـعـون

جائزة تونى
ثال  العالم كله 
فى مسارح برودواى
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اجلـمعـيـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة لـلـثـقـافة
ــــاضى والــــفــــنــــون قــــدمت األســــبــــوع ا
عــرضـاً مــسـرحــيـاً بــعــنـوان «هل قــتـلت
» وذلـك عـــــلـى مـــــســــــرح كـــــلــــــيـــــة أحـــــداً

الهندسة بجامعة الباحة..
ــديـنـة الــبـاحـة مـديــر فـرع اجلـمــعـيـة 
عـبـد الــنـاصـر الـكــرى ذكـر أن الـعـرض
ــســرح يـــأتى ضــمن اســتــعــداد جلــنــة ا
بــاجلـمــعــيــة لــلـمــشــاركــة فى مــهــرجـان
ـسـرح السـعـودى الرابع الـذى تـقدمه ا

وزارة اإلعالم والثقافة قريباً.
ــسـرحــيـة تــألـيـف رواس قـلــعـة جــمـا ا

إخراج محمد سعيد مقعى.

> لـقـد غمط الـنقـد األجنـلو أمـريكـى مسـرحيـة "البـطـة البـرية" حـقـها فـعلى الـرغم من تـعدد الـدراسات
سرحية بقيت فى أعمق عانيها اخلافـية.. فإن ا ـتعددة و حـولها وكثرة الشروحات لتـكويناتها الدرامية ا
أعـماقـها الداخـليـة.. بابًا مـوصودًا يطـرقه البـعض طرقًا خـافتًـا ويتحـسسون مـزاليـجة دون أن يفـتحوه

. صراع على ا

> فرقة الشمس تقدم حاليًا مسرحية "ع يا عينى" عن مسرحية العميان من إعداد وإخراج محمد ربيع.
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أيضًا فإن وزارة التعليم الـعالى والبحث العلمى أقدمت على استحداث
ــســرحى. ولم تــكــتف بــذلك بل ــعــهــد الــعــالى لــلــفن ا شــعب جــديــدة بـا
ــوســيــقـى بــالــكــاف وطـرح ــســرحى وا ــعــهــد الــعــالى لــلــفن ا أنــشــأت ا
: هل تعـمل الـوزارة على تـكـوين أساتـذة تـربيـة مـسرحـية الـطالب سـؤاالً
قـاهى وما وبـاحثـ مـختـصـ ليـتخـرجـوا لبـطالـة الـشوارع ومـجـالس ا

إلى ذلك?!
لم تسـلم وزارة الثـقافـة هى األخـرى من انتـقادات الـطالب الذين قـالوا
سـرح الوطنى ـعهـد فى مؤسسـة ا إنها ال تـعمل عـلى انتداب خـريجى ا
ـراكـز الـفـنون فى حـ أنـهم األحق بـذلك ونـادرًا مـا تـنـتـدب خريـجـ 
نتشرة فى كامل أنحاء الدرامية أو مركز فن العرائس أو دور الثقافة ا

اجلمهورية.
وفى نــهــايـة بــيــانــهم الــذى تـمــيــز بــصـيــاغــته اجلــيــدة وصـحــته الــلــغــويـة
سرح التونسى الـذى يعد رائدًا فى الوطن والـنحوية أكد الطـالب أن ا
الــــعـــربى أصــــبح مـــهــــددًا بـــاالنــــقـــراض والـــتــــراجع فى ظـل الـــتـــهــــمـــيش
ـهن والـفــوضى وطـالـبـوا بـنـقــابـة حتـمى اخلـريـجـ وقــالـوا إن نـقـابـة ا
ـعهـد أن يـجـدوه صـلبًـا ثـابـتًا الـدرامـيـة هى الـهيـكل الـذى يـتـمنـى طلـبـة ا

سرحية. وفاعالً فى احلركة ا

ـسرحـية بتـونس نظمـوا وقفـة احتجـاجية عـهد الـعالى للـفنون ا طالب ا
ـسـرح الـبـلـدى بـالـعـاصـمـة تـونس خالل انـعـقـاد مـهـرجـان قـرطـاج أمـام ا

سرحى الدولى. ا
الوقـفة االحتـجاجية لـلطالب لم تكن بسـبب سوء إدارة العـميد للـمعهد
أو ديــكـتـاتــوريـته أو "طـول لــسـانه" أو قــيـامه بـخــطف أشـيــاء لـيـست له
ـعـهد الـتـونسى رجل مـحـترم عـاهـد فعـمـيد ا مثـلـما يـحـدث فى بعـض ا

ووقور ومشهود له بالكفاءة والنزاهة.. لكنها كانت ألسباب أخرى.
أهم األسـبـاب التـى أوردها الـطالب فى بـيـانـهم الـذى  تـوزيعه خالل

. الوقفة تتعلق بعدم وجود فرص عمل أمام اخلريج
ـسـرحى ــعـهــد الـعـالـى لـلـفـن ا الـطالب ذكــروا فى بـيــانـهم أن خــريـجى ا
يـعـيشـون بـطـالـة مـخـيـفـة مـنـذ سـنوات وهـذه الـبـطـالـة مـرتـبـطـة أسـاسًا
ـتـداخـلة وهى ـعـهـد بهـيـاكل تـشـغيـلـهم ا بـعـدم وضوح عـالقة خـريـجى ا
وزارات الثـقـافـة واحملافـظـة عـلى التـراث والـتـربيـة والـتـكوين والـتـعـليم

ستقلة. العالى والبحث العلمى فضالً عن هياكل اإلنتاج ا
ـشـاكل وضـوحًـا هى عالقـة اخلـريـجـ بـوزارة وأكـد الـطالب أن أكــثـر ا
ــعـهــد عـلى الــتـربــيـة والــتـكــوين فـبــاإلضـافــة إلى الـفن والــبـحث يــعـمل ا
ـسرحـية تكـوين أسـاتذة تـربيـة مسـرحـية وتـونس راهنت عـلى الـتربـية ا
ـدنـيـة والتـحـديث إال أنه منـذ سـنتـ تـوقف إحلاق كـأحـد أهم روافد ا

عهد إضرابًا مطوالً.   االعتصاماخلريج بهذه الوزارة رغم خوض طلبة ا

z≈ehôc{ `d ÚHCÉJ πØM

Iô«éØdG ¿ÉLô¡e ≈a 

 عونى كرومى

نــــظـم مــــهــــرجــــان الـــــفــــجــــيـــــرة الــــدولى
لـلــمـونــودرامـا فى دورتـه الـثــالـثــة والـتى
تتـواصل فعالـياتـها هذا  األسـبوع حفل
ـنـاسـبـة مـرور عـام عـلى رحـيل تـأبــ 
ى الـعـراقى ــسـرحى واألكـاد الـنـاقـد ا
عـونى كرومى الـذى اهتم بـشكل خاص
ــــونــــودرامــــا ووصــــفـه بــــأنه «فن بــــفن ا
الـــفـــقــراء» ونـــظم «ورش عـــمل» حـــوله

فى عدة بالد عربية.
ـثـل ومـخرج الـراحل عـونى كـرومى.. 
ونـاقد مسـرحى عراقى عمل مـحاضراً
ــانــيــا فى جــامــعــة الــيــرمــوك واخــتــار أ

ليقضى بها سنواته األخيرة.

ácQÉ°ûª∏d ó©à°ùj ..z?kGóMCG â∏àb πg{

iOƒ©°ùdG ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e ≈a

سعد بن محمد 

سرح فيروز على ا

≥°ûeO Éj .. zΩƒædG í°U{
ـطـربـة الــلـبـنـانــيـة «فـيـروز» تــعـرض مـسـرحــيـتـهـا ا
الـشــهــيــرة «صح الــنــوم» فى الــعـاصــمــة الــســوريـة
دمـــشق أيـــام 22 و23 و24 يــــنـــايـــر الـــقـــادم وهـــو
ه فى بـــيـــروت الـــعـــرض الـــذى ســـبق لـــهــــا تـــقـــد
ه واألردن بصورته احلديثة بينما سبق لها تقد

قبل أكثر من ربع قرن فى بيروت ودمشق.
«صح النـوم» عرض موسـيقى انـتقـادى يسلط
الــــضـــوء فـى إطـــار مــــلــــحــــمى عــــلى عــــدد من
الـقـضـايـا االجــتـمـاعـيـة من خـالل شـخـصـيـتى
ــــســـتــــشــــار ويـــشــــارك فــــيـــروز فى الــــوالى وا

العرض انطوان كرباج وإيلى شويرى.

..zÉ¡«a Éeh á°ü≤dG{

zÉØ«M{ ìô°ùe ≈∏Y 
ـديـنـة حيـفـا شـاركوا طالب مـدرسـة «عمـال الـقـفـزة» التـكـنـولـوجيـة 
ـسرحى «الـقصـة وما فـيهـا» الذى قـدمته فـرقة مـسرح فى الـعرض ا
ــركـز الــثــقــافى الـبــلــدى بــحـيــفــا هـذا ــيـدان عــلى خــشــبـة مــســرح ا ا

األسبوع.
«الـقــصـة ومـا فــيـهــا» كـومــيـديـا شــعـبــيـة فـلــسـطــيـنــيـة تـعــتـمــد أسـلـوب
ن نحـاس لنا احلـكواتى من إعداد وإخـراج عامـر حليـحل تمثـيل أ
ــهـا فى إطــار بــرنـامـج «الـســلـة زريق شــادى فـخــر الـديـن و تـقــد

الثقافية» الذى يتم تنظيمه سنوياً على مستوى البالد.

 iôcòH ¿ƒ∏Øàëj ∫ÉØWC’G

ábQÉ°ûdG ≈a ..zô«^ÿG áØ«∏N{
احـتـفـاال بـالــعـيـد الـوطـنى الـســادس والـثالثـ لـدولـة اإلمـارات
اضى قدم مسرح النادى الـثقافى العربى بالـشارقة األسبوع ا
مسـرحيـة «خليـفة اخلـير» تـأليف وإخراج سـهيـر عبـد الباسط
مصطفى وبطـولة عدد من األطفال وتـروى األحداث مسيرة
بـناء دولـة اإلمارات على يـد حاكـمها الـراحل الشـيخ خلـيفة بن

زايد آل نهيان.

عرض دبابيس 

 ¢Sƒfh ¬∏dG ó©°S z¢ù«HÉHO{

á«àjƒµdG AÉHOC’G á£HGQ ≈a
ـاضى الفنان إبراهيم رابطـة األدباء الكويتيـ استضافت األسبوع ا
بـوطـيبـان الذى عـرض من إخـراجه مسـرحـية «لـعبـة الـدبابـيس» أمام
ـسرح الـذى شهـد فـعالـيات جـمـهور الـرابطـة وذلك فى إطـار شهـر ا

وأنشطة مختلفة.
عـد عن نص لـسـعد الـله ونـوس يروى حـكـاية بـطل سـاعده الـعـرض ا

اآلخرون على أن يعيش فى نشوة البطولة الواهمة.

≈æjôëÑdG πØ£∏d ..záHÉ¨dG ôaÉæ°S{
قــــدم نــــادى «مــــديــــنــــة عــــيــــسى»
الــبـحــريــنى مــســرحـيــة األطــفـال
االسـتعـراضيـة الغـنائـية «سـنافر
الغـابـة».. فى إطار بـرنـامج فنى
تد من وثـقافى ينـظمه النـادى 
الــــعــــيـــد الــــوطــــنى وحــــتى عــــيـــد

قبل. األضحى ا
الـعـرض تـألــيف مـنى عـبـد الـله
إخــراج سـالم ســلـطـان وبــطـولـة

عـبـد الـله ولـيـد سـالم سـلـطـان
ـان الــبــلــوشى ديــنـا خــنــجـى إ
أحـمد احلـسن جمـيل إبراهيم
 يـــــــــارا ســــــــــفـــــــــانــــــــــا آيـــــــــات...
ــســرحــيــة عــبــارة عن رســائل وا
ـان تـربــويـة لـلــطـفل تـتــعـلق بـاإل
والــنــظـــام والــنـــظــافــة وانـــتــصــار

اخلير على الشر.

 ¢ùfƒJ

¿É°ùM iô°ùj

zIôjóMOh IôØM{ `d ¿hó©à°ùj AÉ°ùME’G IGƒg
ــسـرحــيـة الـســعـوديــة بـدأت مـؤخــرا بـروفــات الـعـرض فــرقـة هـمس ا
ــريــخى ــســرحى "حــفــرة ودحــديــرة" عــلـى مــســرح عــبــد الــرحــمن ا ا
ــاجـد بــجــمــعــيـة الــثــقــافــة والـفــنــون بــاإلحــسـاء الــتــألــيف واإلخــراج 
الـنــويس يـشـارك بــالـتـمــثـيل.. خـالــد عـبـد الــعـزيـز فــيـصل احملـسن
صالح سالم سلـطان النـوة سليـمان فالح باسل الهـاللى عبد الله

الفهيد عمر اخلميس زكريا العواد محمد احلمد. 
الفرقة تـهتم بتقـد أعمال ذات طابع كـوميدى وتضم فى عـضويتها
مـجـمــوعـة من الـشـبـاب الـهــاوى لـلـمـسـرح بـاإلحـســاء ويـشـرف عـلـيـهـا
كتب الـرئيسى لـرعاية الـشباب وتـأسست عام 1424هـ ومن أهم ا
" و "جسور وغـضب" وعروض أخرى حصلت أعـمالها "نعيـم مجان

هرجانات. اجلائزة ترتدى قبعة على جوائز متميزة فى عدد من ا

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سالسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية االلتزام فى ا

مسرح األطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «اجلزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات واألداء التلقائى فى موالد األولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

األعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس اإلدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع اإلصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

ثل لكل األدوار». »
ـالـيـة فـاز بـرحـلـة فى إطـار بـرنـامج بـخالف اجلـوائــز ا
اعـرف بلـدك خـمـسـة عشـر فـائـزاً هم: دالـيا سـلـيـمان
شـادى محمد السيـد مصطفى شحاتـة السيد حسام
مـحـمـد حـامـد عـصام عـبـد احلـمـيـد إبـراهـيم أسـماء
مـــجــــدى إصالح إبـــراهـــيـم شـــعـــبـــان حــــســـ ســـمـــر
مــحــمــود نـور عــكــاشــة الــســنــوسى أســامــة عــبـد الــله

رمضان محمد عطية محمود.

) فى النص سرحى (سـيميائـياً عروضـة محاوالً دراسـة الفضـاء ا وا
ـنـشـأ ونـظـريـة ــعـيـار ا ـســرحى وذلك من خالل فك روامـزه وفـقـاً  ا
ـا يـعـنى دراسـة الـعالمـة االتــصـال وعالقـتـهـمـا بـبـعـضـهـمــا الـبـعض. 
ذاتـهــا وكـيــفــيـة حتــولـهــا بــالـعــودة إلى روح الــنص. وقـد كــشف قــانـون
«الــســيــمـيــأة» قــوة وقــدرة الــعالمــة الـهــائــلــة عــلى الــتـحــول (ديــنــامــيـة

العالمة).
ـمـثل وصفـاته الفـسيـولوجـيـة مجـموعـة متـكامـلة من كـذلك اعتـبر ا
العالمات الـتى تتيح تـبادل أنـساق العالمـات وروامزها الـتى تشكل
فهوم الذى أسماه مثل وهو ا سرحى بيـنها وب جسد ا الفضاء ا
وضوعى) كمـا أشار إلى مفهوم تـصل الذاتى ا ؤلف (مفهوم ا ا
آخــرين يــخــصــان الــعالمــة هـــمــا «مــرض الــعالمــة» بــحــسب «روالن
ـفــهـوم الــذى يـتــعـلق بــقـدرة الــعالمـة عــلى الـتــضـمـ بـارت» وهــو ا

ــمــثل هــو صـاحب حــيث تــدل الــعالمــة عـلـى الـشـىء ذاته ويـكــون ا
فهوم اآلخـر فهو يـدور أيضا حول ديـنامية العالمة وحامـلها. أمـا ا
ــسـرحــيـة وحتــولـهــا وازدواجـيــتــهـا وتــراتـبــهـا الــهـرمى فى الــعالمـة ا
الـعــرض وتـصــدر الـصــورة والـتــصـدر هــنـا يــعــنى تـغــريب الـفــضـاء
تـفرجـ من خالل عدة مـؤثرات حـاملة ـسرحى وجـذب أنضـار ا ا
لـلـعالمة.. لـيـتضح بـذلك أن ثـمـة ثالثة أبـعـاد للـمـكان وبـعـداً واحداً

للزمان.
ـســرحى إلى ــؤلف بــتـقــطــيع الـفــضــاء ا فى الـفــصل الــتــاسع يـقــوم ا
ـظـهر أنـسـاق عالمـاتـيـة هـى: ( أنـسـاق الـتـعـبـيـر اجلـسـدى  أنـسـاق ا
نـطوق  كـان احلركى  أنـساق الـنص ا اخلارجى لـلمـمثل  أنـسـاق ا

نطوقة). ؤثرات غير ا أنساق ا
ـا  تــنـاوله مــشـيـراً إلى ـؤلف كــتـابه بـاســتـعـراض مــوجـز  ويـخـتــتم ا
ــسـرحــيـة أهــمــيـة تــطــبـيق الــنــظـريــة الـســيــمـيــائــيـة عــلى الــنـصــوص ا
ـكن إعـادة والـدرامـيـة ألن هــذا سـيـفـتح نـافـذة جـديـدة من خاللـهـا 

سرح. اكتشاف ا

> إن إبـسن يلعب بالـرموز فى "البطة الـبرية" على طريـقة العب الترابيـز الذى يقرر أن يقـفز قفزت فى
ـعتـادة.. أو على طـريقة الـساحـر الذى يـدخل يده فى الـقبـعة فـيخرج الـهواء بـدالً من القـفزة الـواحدة ا

رة بحمامة بيضاء. منها أرنبا سمينا فإذا أدخله ثانيًا فى القبعة خرجت يده هذه ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

> فـى "البطـة البريـة" يلـعب إبسن ضد نـفس التـقنيـة التى ابتـدعهـا.. فاإلبداع الـسابق يـصبح "كلـيشيه"
بدعـة مثل إبسن أن كل مـسرحية تـصبح حتديًا جـديدًا يستحـق إضافة جديدة أمـام أصحاب الطـاقات ا

سواء فى منطوقها الفكرى أو بنائها وتقنياتها.

ه بنادى مسرح إهناسيا ببنى سويف. سرحى الذى يستعد اخملرج محمد شمردن لتقد > "بدون اسم" هو عنوان العرض ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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نحن.. هنا.. اآلن
سرح .. فى ا

ـؤلف فى الـفــصل الـرابع ومن خـالل نـظـرة سـوســيـولـوجــيـة يـتــنـاول ا
ــســرحى بــاعـتــبــاره فــعـالــيــة اجــتـمــاعــيــة تــعـنى بــالــســلـوك الــفـضــاء ا
اإلنــســانـى وعالقــته بــالــفــضــاء مــســـتــشــهــداً بــكالم «هــال» وإشــارته

كانية ودالالتها االجتماعية  للمسافة ا
ـثــابـة مــجــمـوعــة أحـداث اســتـخــدام اإلنــسـان لــلـفــضــاء احملـيط بـه 

اءات واإلشارات وتعابير الوجه. ثقافية درامية من حيث اإل
ــؤلف إشــكـالــيــة الـنـص الـدرامى فى الـفــصل اخلــامس يــســتـعــرض ا
ـؤلف الــذى يــتــمــيـز ـســرحى مــعــتــبــراً الـنـص الـدرامـى هـو نـص ا وا
ـسـرحى هـو نـص الـعـرض الذى بـتـقـالـيـده الـدرامـيـة بـيـنـمـا الـنص ا
ـتفـرج ومـشـيراً إلى أن ـمـثلـ وا ـثل الـرابطـة أو الـقنـطـرة ب ا
الـنص الـدرامى إمـكانـيـة تـخـضع لـقـابلـيـة الـعـرض وشـروطه وقدرات
مـثل وأن العالقة بـ النص والعرض حتـكمها ضـوابط متبادلة ا

ؤلف باخملرج. وهو ما يحيل إلى إشكالية أخرى حول عالقة ا
ـــســرحـى بــالـــفــضــاء ــؤلـف الــنص ا وفى الــفـــصل الـــســادس يـــربط ا
الـــدرامى مــشـــيـــراً إلى أن فـــضــاء احلـــكـــايــة الـــســـرديــة وصـــيـــغــتـــهــا
اخلـطـابيـة يخـتـلف عن الـفضـاء الدرامـى ورسالـته غـير الـلغـويـة التى

تتشكل وفق الفضاء اللفظى وإمكاناته.
» يـتـشـكل من دالالت وروامـز تـمـكن من فـالـنـص الـدرامى «سـيـمـيـائـيـاً
ــعــنى أنه  « قــراءته وتــفــتح أفــقــاً تــخــيــيــلـيــاً لـه وجتــعـلـه «بــيـنــصَّــيــاً
يسـتخدم تـقنيـات تصويريـة تصل مؤلف الـنص بقارئه بـينمـا يتشكل
الـفــضـاء الـدرامى «سـيــمـيـائـيــاً» من روابط لـفـظــيـة (زمـكـانــيـة) تـنـمـو
خالل الــوصف الــسـردى واحلــوار بــذلك يـتــحــدد الـفــضــاء الـدرامى

ضمن عدة أنساق سيميائية.
األول: مـــســتـــوى «الــوظـــائف» ويـــتــحـــدد من خالل الـــلــفظ وعـالمــاته
األيـقونـيـة الـتى تسـمح بـتـشـكيل صـورة ذهـنـية لـلـفـضاء عـلى مـسـتوى
ـــســـتـــوى «اإلنـــشـــائى» الـــذى يـــشــيـــر إلى أن الـــفـــعل الـــزمـــكـــانى ثم ا
الشخصية وحـركاتها فى الفضاء الدرامى هى أساس تشكيل صورة
ـكـانى االجـتـمـاعى وأخـيـراً مـسـتـوى «األفـعـال» وهـو الـذى الـفـضـاء ا
كـان / الفضـاء فليس دى ديـناميـة الشخـصية فى ثـبات ا يرتـبط 
لـلمـكـان قـيمـة بـدون فـعل وال يتـحـقق الـفـضاء الـدرامى إالّ بـاخـتراق
الـشـخــصـيـة لــلـمـكــان. وقـد كــانت الـقـراءات الــبـنـيــويـة والـســيـمـيــائـيـة
وحتـلـيالت روالن بارت أولى الـتـوجـهات الـتى قـامت بـعدة اقـتـراحات

لدراسة الفضاء الدرامى.
ـســرحى ــؤلف فى الــفــصل الــســابع إلى تــنــاول الــفــضــاء ا ويــنــتــقل ا
بـاعــتـبــاره فـضـاء لــلـتــواصل بـ الـشــخـصــيـات واألحـداث ودالاللــتـهـا
ـتفـرج مـشـيـراً إلى نـظـريـة الـتواصل ـمـثل وا الـدرامـيـة كـذلك بـ ا

ا بعد احلداثة وطرق اللعب مع اجلمهور. سرحى وارتباطها  ا
ــقــروءة ــؤلـف لــعـــدد من األعــمـــال ا فى الـــفــصـل الــثــامـن يــتـــعــرض ا

ـوضـوع ـسـرح كـعالمـة أو كــحـامل لـلـعالمـات هـو ا فـضــاء خـشـبـة ا
ـسرحـى / دراسة الـذى يـتـنـاوله أكـرم الـيـوسف فى كـتـابه (الـفـضـاء ا
سـيميـائيـة) وهى بحق دراسـة فريدة مـن نوعهـا فى مجـال الدراسات
ؤلف: سـرحيـة حـيث ترتـكز عـلى الـعالمة (اآللـية) الـتى يـسمـيهـا ا ا
(نــحـن / اآلن / هــنــا) قــاصـداً اإلشــارة إلـى (اجلــمــهــور / الــزمـان /
كان) سعياً نحـو اكتشاف وتوصيف الفـضاء عالماتياً من حيث هو ا
ـسرحى درامـا وصورة مـرئيـة مـسرحـية هـذه النـظـرة إلى الفـضاء ا
ـيز دراسة أكـرم اليوسف - الذى يكـاد يكون مـهمالً - هى أكـثر ما 
خاصـة وقد حـاول مـعاجلـتهـا بشـكل غيـر سـردى مسـتخـدماً الـقراءة
ـسرحـيـة والدرامـية الـسـيمـيوطـيـقيـة فى تـتبع اإلشـارات والعـالمات ا
ــسـرحـى كـاشــفـاً - بــذلك - خــيـوطه الـتى تــتـشــكل داخل الــفــضـاء ا
الـدراميـة واالجتـماعـية والـسرديـة وموضـحاً فى الـوقت نفـسه تأثـير
رئـية فى تـشكيل ـؤثرات بنـوعيـها: الـصوتيـة وا الـتعبـير اجلـسدى وا

سرح. العالمة أو العالمات التى ينضوى عليها فضاء خشبة ا
ــؤلـف قــراءة تــاريــخــيــة لــنــظــريــة الــداللـة فى الــفــصـل األول يــقـدم ا
مرجعاً جـذورها إلى أفالطون وأرسـطو متتـبعاً مـسارها عنـد إمبرتو
إيكـو فى كتـابه (السـيمـياء وفـلسـفة الـلغـة) ثم اللـغة عـند سوسـير ثم
تمـهيـدات مـدرسة بـراغ وكتـابات روالن بـارت مـؤكداً أنه عـلى الرغم
من تـشكل الـنـظـرية مـع كل هذه اجلـهـود فـإنهـا لم تـتـعرض لـلـمـسرح
ـؤلف الــفـضـاء ولم يـكن هـنــاك اهـتــمـام سـيــمـيـوطــيـقى به وقــد عَـدّ ا
ـســرحى حـقالً مـعـرفـيـاً يـهــدف إلى حتـلـيل مـواضع الـذوات واألطـر ا
سـرحى فى ظل هـذا الثـالوث ـكانـيـة من خالل تفـكـيك الفـضـاء ا ا
ترابط ( نحن - اآلن - هـنا) الذى من شأنه إقـامة التواصل احلى ا
ب الـعناصـر الثالثـة مسـتعـرضاً ذلك من خالل عـلم «البـروكسـيما»
ـعـنى بـالكـشف عن الـفضـاءات االجـتمـاعـية ـسـافة وهـو الـعلم ا أى ا
بــوصـفــهـا ســلـوكــاً مـكــانـيــاً تـتــبـلــور خالله الــفـضــاء كـمــعـادل لــتـرابط

الثقافة وتبلورها.
ــصـطــلح بــاعـتــبـاره ــؤلف فى الــفـصـل الـثــانى إشــكـالــيـة ا ويــنـاقش ا
ـكتـوب والـعرض يتـعـرض لـنمـطـ مخـتـلفـ هـمـا النص الـدرامى ا
هـذا من نـاحيـة ومن نـاحـيـة أخـرى بـاعتـبـاره يـشـكل حـقالً جـديداً -
سرحى عن كان ا فى طور اإلنشاء - مشـيراً إلى اختالف مفهـوم ا
كان مفـهوم الفـضاء ومـتنـاوالً روافدهمـا األوربيـة والتى تـشيـر إلى ا
ـكان ـسـرحى بـاعـتـبـاره مـكـان الـعـرض بـيـنـمـا تـرى فى «الـفـضـاء» ا ا
. وقــد اسـتــبـدل الــنـاقـد الـذى يــطـرحـه الـنص ويــشـكـلـه خـيـال الــقـار
ـكـان بالـفـضـاء وبلـوره داخل عـلم الروامـز الـفضـائـية «إدوارد هال» ا

(البروكسيما) وحدده فى ثالثة أنساق «بونية» مسافية هى:
قوم - الثابت (تشكيالت معمارية ثابتة). 1 - ا

قوم - غير الشكلى. 2 - ا
قوم شبه الثابت (مقومات تتحرك ولكنها ليست ديناميكية). 3 - ا
ؤلف الـكـشف عن الرافـد الـعربى لـلـمصـطـلح وداللته كـذلك حـاول ا
لدى الفالسفة الغرب فاستعرض حتديدات عبد القاهر اجلرجانى
واهتمام ابن خلدون بالبـعد االجتماعى للمكان وبعنصر احلركة فى
ــؤلف خالل رصــده إلى أن الــعــرب حــصـروا الــفــضـاء وقــد تــوصل ا

مفهوم الفضاء فى كونه األرض الفارغة.
ؤلف سرحى بالـزمان يستهل ا ـكان ا ومن خالل عالقة الفضاء / ا
فـهـوم الريـاضى كـرؤيـة فيـزيـائيـة تـسعى فـصـله الثـالث مـنـطلـقـاً من ا
ـكــان. فـإذا كـانت الــنـظـرة الـكالســيـكـيـة لــربط الـزمن بـاحلــركـة فى ا
ـا يــعـنى فـصل الـزمـان عن لــلـفـضـاء تـرى أنه مـتــكـافئ االجتـاهـات 
كـان فإن ألـبرت أيـنشـتاين يـرى استـحالـة فصـلهـما ومن هـنا يـؤكد ا

ؤلف على أهمية الزمان باعتباره (احتمالية وقوع احلدث). π«cƒdG Iô«eCGا

 الكاتب استخدم القراءة
السميوطيقية فى تتبع
 اإلشارات والعالمات

ـــســــرحى (دراســـة الــــكـــتــــاب : الـــفــــضـــاء ا
سيميائية)

ؤلف: أكرم اليوسف ا
الناشر: دار مشرق - مغرب 1994

اضى. > مسرحية «والد اللذينة» للكاتب أسامة أنور عكاشة وماخملرج محمد عمر  تصويرها تليفزيونيا األسبوع ا
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سرح .. فى ا

«تعرف على حـدود جسمك.. وجتاوزها».. حتت هذا الشعار
قـــــدم فــــــريق ”flaying steps" 14 ورشـــــة عــــــمل وثـالثـــــة
عروض فى الـقاهرة واإلسـكنـدرية وأسـيوط فى الـفترة من 3

إلى 9 ديسمبر.
ـصـر كـان حتـفـيـز الـشـباب ى  الـغـرض من زيـارة الفـريق الـعـا
صرى للتـعبير عن نفسه من خالل ورش العمل التى شارك ا
فـيـها مـا يـقارب 200 شـاب وفتـاة مع أفـراد الـفرقـة الـشهـيرة
التى تـأسست عام 1993 وفـازت أربع مرات بـبطـولة الـعالم

«الهيب هوب دانس».
ـصــرى عــلى الــفــرقـة وورش الــعــمل فــاق تــصـورات اإلقــبــال ا
إدارة مــعــهـد جــوته - صــاحب الــدعــوة - حــيث مأل الــشــبـاب
كـتبة اإلسكـندرية وشجـعوا الفرقـة بحماسة سرح الكـبير  ا
بالغـة مؤكـدين أن الرقص يخـلص اجلسم من تـوتره ويجـعلهم
أكـثــر جـاهـزيـة لالمـتـحـانـات الـدراسـيـة وطـالـبـوا بـورش أكـثـر
وأطول زمناً واصفـ «الهيب هوب» و«البريك دانس» بأنهما

مرادفان للحرية والتحليق.
"flaying من جـانبـها وصـفت «سـباسـتيـان» إحدى عـضوات
”steps ما تـقدمه الـفرقة بـأنه فن تعـود جذوره إلى الرقص
األفريقى وجـد لنـفسه مـساحة فى شـوارع نيـويورك قبل أن
ينتشـر فى أوروبا والعـالم وفيمـا يتعلق بـأسلوب عـمل الفرقة
كـــشــفـت «ســبـــاســتـــيــان» أن الـــعــرض يـــبـــدأ عــادة بـــفــكـــرة يــتم
تطـويرها أثـناء التـدريبات مـفضلـة تسمـيته بـ «نـتاج» اجملهود
شـتـرك لعـدة مـبدعـ مـكررة الـتأكـيـد على االخـتالف الـتام ا

ب ما تقدمه الفرقة وب الباليه أو الرقص احلديث.
فـيما يـتوقف «رافـييل» الـذى تعود أصـوله إلى مدغـشقـر عند

تـعــدد الـقــصص الــتى يــرويـهــا كل عــرض كـانــعـكــاس لــلـحــيـاة
الـيـومـيـة التى تـتـكـون من تـفاصـيل ومـشـاهـد مـتعـددة مـشـيراً
إلى أن الــوقت األكـبــر تـسـتــغـرقه عــمـلــيـة الــبـحث عن الــفـكـرة
ووضعها فى إطارها والـذى قد يستغرق شـهراً أو أكثر لتبدأ
فهوم.. ويعترف «رافييل» بعد ذلك مرحلة «الـتدريب» خللق ا
بـــأنه وفـــرقــتـه لم يـــســمـــعـــوا عن مــهـــرجـــان الــقـــاهـــرة الــدولى

للمسرح التجريبى األمر الذى يفسره بأن «العالم كبير»!!
ـارك جـاءت «لـيل ستـيف» أو «سـتـفـنى» لـتـنضم إلى ومن الـد
الفرقة بعد مـشوار بدأ وهى طفلـة فى اخلامسة حيث كانت
تــرقص وتــغــنى وتــشـارك فـى تـقــد اإلعالنــات إلى أن نــالت
بطـولة العالم «الـهيب هوب».. سـتفنى أكدت لـ «مـسرحنا» أن
تــعــلم هـــذا الــنــوع من الـــفن لــيس ســـهالً حــيث يـــظل الــفــنــان
يــتــدرب ويـــعــمـل من أجل اكـــتــشــاف أســـلــوبـه اخلــاص وحــول
اجتاهـهـا لـهذا الـلـون ذكـرت أنهـا ال تـمـلك إجابـة واضـحة وإن
كـانت تــشــعــر طـوال الــوقت بــرغــبـة فـى تـقــد الــرقص بــهـذا
الشكل ألنه أمر يشعـرها بالسعادة واحلريـة.. مشيدة بنتائج
صـريات واصفـة استجـابتهن الورشـة التى عـقدتهـا للفتـيات ا

بالرائعة.
ـصـرى على وتوقـفت سـتـفـنى طويـالً عنـد رد فـعل اجلـمهـور ا
رقـصهـا والـذى وصـفـته بـأنه كان «حـاراً ودافـئـاً».. يـبـعث على

احليوية واإلبداع حسب تعبيرها.

á°Sƒ°S ≈a zIô«NCG áahôH ..ô«d{   

ìÉàØdG óÑY ¥QÉW فرقة «فالينج ستيب»

إلـى تونس تـوجه فـريق عـمل مـسـرحـيـة «لـير..
بــروفــة أخـــيــرة» صــبـــاح أمس لــلــمـــشــاركــة فى
ــسـرحـيـة فـعـالــيـات مـهــرجـان مـديــنـة تـونس ا
إنـتاج مسـرح الدولة وتـأليف وإخراج د. سامح
مـــهـــران وتـــمـــثـــيل: أحــــمـــد الـــشـــافـــعى جالل
عـثـمـان وفاء احلـكـيم أميـرة خـالد الـنـجدى

وآخرون.
د. سـامـح مـهـران يــقـدم لـه مـسـرح الــدولـة من
تـألـيـفه قـريـبـاً مـسـرحـيـة «عـز الـرجـال» إخراج

سرح احلديث. جالل عثمان لفرقة ا

óªMCG ó«°ùdG ≈fÉeCG

¿ÉÑ°û∏d ≈eƒ≤dG IõFÉL ¢üæà≤j zIôbÉÑ©dG IôeGDƒe{
أعــلن اجملــلس األعـــلى لــلــشــبـــاب هــذا األســبــوع أســمــاء
ـسـرحى الـتـى نـظـمـها الـفـائـزين فى مـسـابـقـة الـتـألـيف ا
هذا الـعام حـيث ذهبت اجلـائزة األولى وقـيمـتهـا خمـسة
آالف جـنيه إلى يوسف شـعبان محـمد عن نص «مؤامرة

العباقرة».
اجلـائـزة الــثـانــيـة وقـدرهــا أربـعــة آالف جـنـيـه تـقـاســمـهـا
أحــــمـــد مـــحــــمـــد مـــصــــطـــفى صــــاحب نص «دمــــاء عـــلى
البـوابة» ومحمد عبـد الغنى عبده مؤلـف «عيال تايهة يا
والد احلالل» بينـما تقـاسم اجلائزة الـثالثـة والتى تقدر
بـثالثــة آالف جـنــيه كل من مــحـمــد مـرسى إبــراهـيم عن
نص «لــسه فـــاكــر» ومــحــمــود مــحــمـــد كــحــيــلــة عن نص

∫ÉØWC’G Öàµd ≈dhódG IôgÉ≤dG ¢Vô©Ã zô«aÉ°ü©dG ΩÓMCGh ádƒ¨dG{

ـركز الـقومي لثـقافـة الطفل عـرض الدولي لـكتب األطـفال شارك ا ضمن فـعالـيات ا
سـرحي "لـعبـة الـغولـة" خلـيال الـظل تـألـيف محـمـد حسن عـبـد احلافظ بالـعـرض ا
ن حـمـدون.كـمـا قـدم عـرض "أحالم ديـكـورمـؤمن ونس وتـصـمـيم عــرائس وإخـراج أ
عصافيـر" تأليف وأشعـار سيد سالمة مـوسيقى وأحلان طه راشـد عرائس وديكور
مــؤمن ونس وأزيـاء ســحـر صالح الـديـن وإخـراج نـاصــر عـبـد الــتـواب. كـمــا أقـيـمت
صري" والتي رصدت مشكالت الطفل البدنية ندوة بعنوان "مستقبل ثقافة الطفل ا
ـوهـبـة لديه وعـالقتـهـا بـقدراتـه الفـكـريـة واإلبداعـيـة والـتي تـؤدي لظـهـور أو تـدمـير ا
وحتـدث في الـندوة د. أحـمد مـجاهـد و ناديـة اخلولـي والنـاشرة دنـيا الـغمـري وقدم

الندوة أحمد عبد العليم.
äÉcôH âØY

خالد خالد النجدى د. سامح  مهران 

د.أحمد مجاهد
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الكتاب : عن التجريب سألونى.
ؤلف : د. نهاد صليحة. ا

صرية العامة الكتاب. الناشر : الهئية ا

> إن إبـسن هو من أصل وعمق تقنية اجلدل ب البناء اخلفى والبناء الظاهرى للمسرحية حتى يستقر
سرحـية اخلفيـة أو البناء مـعناهـا فى نهايتـها. وليس معـنى هذا أن الدرامـا قبل إبسن لم تعـرف تقنـية ا
اخلـفـى ولكـن إبسـن هـو من جـعـله شـديـد اخلفـاء مـلـيـئًـا بـالـرمـوز واالسـتـعـارات والـفـخـاخ اخلـداعـية.

ـسـرح كشـكـسـبـير ومـولـيـير  – يـهـوى الـعبث بـدعـ فى تـاريخ ا > إن إبـسن  – مـثـله مـثل كـبـار ا
تقنة سرحـية ا بـالتقليـد األدبى الشائع وحتويله إلـى شىء جديد تمامًـا.. وقد فعل ذلك مع "ا

الصنع" التى قلبها مسرحية أفكار ثم حاول بعد ذلك االرتفاع بها إلى مصاف التراجيديا.

äÉcôH âØY

ÜÉgƒdG óÑY AÓ‚

z≈Hô©dG ióLh{ `H Å«°ùdG ß^◊G ióëàJ ..zIôØ°ûdG{
وضوعية» وقال: نحن فنانون ولسنا أصحاب طريقة اخملرج طالب النقاد بـ «ا

سرح الطليعة الشهر القادم. ه  ا خللى" لتقد سرحى "الليل  > اخملرج محمد دسوقى يقوم حاليًا بإجراء بروفات العرض ا

ــانه أن قــبـــوله لـــلــدور جـــاء من مــنـــطــلـق إ
ـــا يـــكــتـــبه "أبـــو هـــيــبـــة" من فن الـــشـــديــد 
هـادف وكـلـمـات طـيـبـة مـعـربًـا عن أمـله فى
رة. نشود هذه ا أن يحقق العمل النجاح ا

تــوقف طـال إلـى مـا يــقـارب الــعـام بــعـد أقل
من ثالث لـيـلـة عـرض.. عاد بـعـدهـا فريق
ـســرحى "الـشـفـرة" خلـشـبـة عـمل الـعـرض ا
ــا مـــســـرح فـــيـــصل نـــدا فـى جـــولـــة ثـــانـــيـــة 
ــــــســـــرح اصــــــطـــــلـح عــــــلى تــــــســـــمــــــيــــــته بـ "ا

اإلسالمى".
اخملــرج كـمـال عـطــيـة أكـد لـ "مــسـرحـنـا" أن
ــبـــكـــر لم يـــكن مـــخـــطــطًـــا له بل الـــتــوقـف ا
تــســـبــبت فـــيه ضــغــوط الـــرقــابــة والـــهــجــوم
الـنـقـدى والـصـحـفى عـلى الـعـمل بـاإلضـافـة
إلى ضعف إيرادات الـشباك والتى لم تغط

حتى تكاليف العرض.
عــطــيـــة أكــد أنه وفـــرقــة "ســنـــا الــشــرق" لم
يـصبهم اليـأس وإن تمنى أن يخـضع عملهم
لـــــلـــــتــــقـــــيــــيـم الــــفـــــنـى الــــنـــــزيه بـــــعــــيـــــدًا عن
"األيــديــولــوجــيــا"  مــشــيــرًا إلى أن أعــضــاء
الــفــرقـة كــلــهم من خــريـجى مــعــهـد الــفــنـون
سـرحيـة وكلـهم فـنانـون وليـسوا "أصـحاب ا
طـريــقـة" وأرجع خــلــو الـعــرض من الـنــسـاء
لطبيعة النص وليس ألى توجهات فكرية.
الــشــفــرة تــألــيف وإنــتــاج أحــمــد أبــو هــيــبــة
وبـطــولـة عالء قــوقــة هـانى كــمـال حــمـدى
السـيـد أحمـد عبـد الـهادى إسـالم سعـيد
أحـمــد ســراج تــامـر الــكــاشف ويــلـعب دور

الـبـطـولـة فى جـولـة الـعـرض الـثـانـيـة وجدى
الــــــعـــــــربـى فـى الــــــدور الـــــــذى اعـــــــتـــــــذر عن
ه عــبــد الــعــزيــز مــخــيـون اسـتــكــمــال تــقــد
ألســبـاب وصــفـهــا اخملـرج بــأنــهـا تــخـصه –
مــخـــيــون  –  مــشـــيــرًا إلـى أن وجــدى أحــد
مـؤسسى الـفرقـة وكـان اسمه هـو التـرشيح
ألول لـلدور ومن جـانبه أكد وجـدى العربى

عرض «الشفرة»

zô«d{ á≤aôH ¢ùfƒJ ≈dEG ô«£J .. ΩÉeEG ¿ÉÁEG õFGƒ÷G IóFÉ°U
ـسرح بـكـلـية عـقب تـخرجـهـا من قـسم ا
اآلداب جــامـــعـــة اإلســكـــنـــدريــة قـــادتـــهــا
ــســرح الــبـديل" خــطـواتــهــا إلى فــرقـة "ا
لتـقـدم معـها عـروض "مـشعـلـو احلرائق"
و"مــــاراصـــــاد" ومن خـاللــــهـــــمـــــا قــــدمت
ــسـرحى مــشـروعًـا لـ نـفـســهـا لــلـوسط ا
ــــان إمــــام "جنــــمــــة واعــــدة". خــــطــــوة إ
الـتـاليـة كـانت فى مـسـارح "هيـئـة قـصور
الــثــقــافــة" الـــتى قــدمت عــلـــيــهــا "جــبــال
احلــديــد" عــام  1999 وحــصــلت عــنــهـا
ــــــثـــــلـــــة وهى عــــــلى جـــــائــــــزة أحـــــسن 
اجلـائـزة ذاتـها الـتى حـصـلت عـلـيـها عن
عــــرض "هــــامــــلت" الــــذى قــــدمــــتـه عـــام
2000 ثم واصلت حصد اجلوائز من
خالل عروض "ثورة احلجارة" و "ساعة
فـى قـــلــــبك" لــــتـــتــــوج مــــشـــوار اجلــــوائـــز
ـــثـــلـــة صـــاعـــدة فى بـــجـــائـــرة أحـــسـن 
ـسـرحى الـقومى. ـهـرجان ا الـدورة األولى 
هرجان القومى تضاعفت أهميتها جائزة ا
ــان" عـــنــدمـــا رشــحـــهــا د. بـــالــنـــســبـــة لـ "إ
أشـــرف زكى  ود. هــانـى مــطــاوع لـــبــطــولــة
ــســـرحـى "قــصـــة حـب" الــذى الـــعـــرض ا
قـدمت فيه دورًا ثريًا مـليئًا بـاالنفعاالت

واألحاسيس تـعتبره واحدًا من أجمل
أدوارهــا كــمــا تــعــتــبــره "وش الــســعــد"
عــلـيـهــا حـيث رشـحت مـن خالله لـعـدة
أدوار تـلـيـفـزيـونـيـة.. األمـر الـذى تـؤكـد
ــان أنـه لن يــطـــغى عــلى تـــواجــدهــا إ
ـبـاشرة ـواجهـة ا ـسـرحى باعـتـبـاره ا ا
ـان حـقـائـبـهـا مع اجلــمـهـور. وحتـزم إ
حــالــيًـا اســتــعــدادًا لــلــسـفــر إلى تــونس
لـلمشاركـة فى مهرجان "سـوسة" بطلة
لك لـيـر.. بـروفة ـسرحـى "ا للـعـرض ا
جـنرال" من تـأليف وإخـراج  د. سامح
مــهــران مع فــريق عـــمل يــضم أحــمــد

الشافعى وجالل عثمان.
ان أنـها محظوظة بالعمل مع ال تنكر إ
مخـرج كبـار وشبـاب موهـوب أعادوا
اكـتـشـافـهـا أكــثـر من مـرة فى أعـمـالـهم..
أمــا اجلـوائــز فـتـصــفـهـا بــأنـهـا مــحـطـات
ـراجــعــة خـرائط نــتـوقف فــيــهـا أحــيــاًنــا 
احللم اخملبأة فى حقـائب سفرنا لنتأكد

أننا على الطريق الصحيح.

ان إمام إ
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عرضان مسرحيان يفصل بينهما عام كامل

اضى. ورواد التنوير فى أوائل القرن ا
ـسـحـراتى كـشـفت لـ عـبـيـر عـلى مـؤسـسـة فـرقـة ا
"مـسـرحــنـا" أن فـكـرة االحـتـفـالــيـة بـدأت بـتـرشـيح
من الــكـاتب "لــويس جـريس" لــلـفـرقــة كى تـشـارك
فى االحـتــفـالـيـة ثم أشـرف بــنـفـسه عـلى ورشـتـ
ـــادة وكــــتـــابـــة الـــنـص شـــارك فى األولى جلـــمع ا
األســاتـــذة أحــمـــد هـــاشم الــشـــريف ورشـــدى أبــو
احلــسن فـيــمـا شــارك فى الـثــانـيــة سـامح عــثـمـان
عـز وقامت عبـير على بالـصياغة ومحمـد عبد ا
ـــســرحـــيــة الـــتى نـــفــذت أيـــضًــا الـــديــكـــور الــذى ا
صــمــمه مــجـدى ونس وشــارك بــالـتــمــثـيـل سـامح
عــثـــمـــان دعــاء شـــوقى مــحـــمــد طـــعــيـــمه إجنى
ــــنـى رضــــوان صـــــبــــرى جالل غـــــادة رفــــاعـى 
احلـــايس جــهـــاد مــحــمـــد إسالم شــوقـى عــمــاد

إسماعيل وشذى.

ــســـحــراتــيـــة فى أحــوال ــقــامـــة ا حتت عــنـــوان "ا
ـــســحـــراتى ـــصـــريـــة تــقـــدم فـــرقـــة ا اجلـــامـــعــة ا
ـــئــويــة األولـى جلــامــعــة ــســرحـــيــة احــتــفـــالــيــة ا ا
الـــقـــاهـــرة واالحــــتـــفـــالــــيـــة مـــكـــونــــة من عـــرضـــ
مـسـرحـيــ يـحـكى األول عن اخملــاض الـسـيـاسى
والـــــثــــقـــــافى واالجــــتـــــمــــاعـى الــــذى أجنـب فــــكــــرة
ه أمس األحــــد عـــلى اجلـــامــــعـــة وقــــد  تـــقــــد
مـــســــرح اجلـــامــــعـــة عـــلـى أن يـــنـــتــــقل بـــعــــد عـــيـــد

األضحى ليتجول فى عدد من جامعات مصر.
ـرحــلـة الـثــانـيـة مـن االحـتـفــالـيـة حــسب اخملـرجـة ا
ـهــا فى ديــسـمــبـر من الــعـام عـبــيـر عــلى يــتم تـقــد
الـقادم وهو "إعادة إنتـاج" الحتفال افتـتاح اجلامعة
ـوكب حــيث يـبــدأ من عـنـد تــمـثـال نــهـضـة مــصـر 
لألمـيرة فـاطـمـة إسـماعـيل يـتـجـول اجلمـهـور بـعده
ـــمــثـــلــ فـى مــظـــاهــرة ضـــد تــعـــلـــيم الــبـــنــات مع ا
 عبير  علىويــســتــمــعــون خلــطب طه حــســ ولــطــفى الــســيـد
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عصام السيد

ـسرح بـقـاعـة "عبـد الـرحـيم الـزرقـانى" بـا
الــــقــــومـى بــــدأ اخملــــرج عــــصــــام الــــســــيـــد
ـــســـرحى بـــروفـــات "احلـــركـــة" لـــعــــرضه ا
اجلــديــد "زكى فى الــوزارة" بـعــد بــروفـات

ترابيزة طالت لشهر ونصف الشهر.
الـبـروفــات تـسـتــمـر حـتى نــهـايـة ديــسـمـبـر
احلــــالـى لـــيــــفــــتـح الــــســـتــــار عـن الــــعـــرض
ـسـرحى قـريـبـا  وكشف عـصـام الـسـيد ا
ـوسم الـشتـوى" لطـبيـعة عن تـفضـيله لـ "ا
ـــوسم والـــتى تـــتــمـــيــز بـــالــرقى جــمـــهــور ا

سرح. وتقديس فن ا
وذكـر عــصـام أن عــلى "أجـنــدته" كــمـخـرج
عـرض جـديـدين مع ليـنـ الرمـلى هـما
"فى بـيـتــنـا شـبح" و "أنـا وشــيـطـانى" تـبـدأ
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ـــــشــــروعــــات تـــــقــــيـم إدارة بــــرامج ا
ـديــنـة الـتــنـمــويـة الــثـقــافـيــة بـبــيت ا
"تـاون هـاوس" بالـتـعاون مـع الوكـالة
الـكــنــديـة لــلــتـنــمـيــة الــدولـيــة ورشـة
عــمل فى مــبــاد فن كــتــابـة الــنص
ـــســرحـى تــبـــدأ الـــورشــة فى 30 ا
ــدة ديـــســـمــبـــر احلـــالى وتـــســتـــمـــر 
خـــمــســـة أشــهـــر ويــشـــرف عــلـــيــهــا
يـاســر جـراب والــكـاتــبـة اإليــطـالــيـة
مــاريـان مــاسـة ومــصـصح لــغـوى لم

يتحدد اسمه بعد.
فـريق العمل ذكـر أن الورشة مـعنية

بـتـحـس قـدرات ومـهـارات األفراد
ـمارسة الفنون األدائية هتم  ا
ويـعــتــمـد مــنــهج الـورشــة عــلى عـدة
مـراحل; األولى تـدريبـات تـطـبيـقـية
لكتابة القصة القصيرة ثم تمارين
لــفـهـم وإدراك الـقــواعـد األســاسـيـة
لــــــــكـــــــتــــــــابــــــــة نـص مـــــــســــــــرحـى ثم
االســــــتـــــقــــــرار عـــــلـى فـــــكـــــرة عــــــمل
مــســرحى تــكــتب وتــنــفــذ كــمــرحــلــة

أخيرة للورشة.
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جلسات ترشيح أبطالهما بعد ظهور زكى للنور! 
ـيــزانــيـات كــمــا أكـد عــصــام أن عـرض « زكى» ال يــنــتـمـى إلى نـوعــيــة.. ا
الـضـخـمـة.. والـتى ال يـؤمن بـهـا عـصـام الـسـيـد حـيث يـفـضل الـبـسـاطة

التى هى مفتاح تقد الفكرة العميقة للمشاهد فى أفضل إطار.
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ـــســـرحى "مـــحـــمـــود شن الـــكـــاتـب ا
الـــــطــــوخـى" هـــــجــــومًـــــا حــــادًا عـــــلى
"الــــرقـــابـــة" الــــتى أوقـــفـت بـــروفـــات
ــا مـــســرحــيـــته اجلــديــدة "الـــشــعب 
يفـلسع" واصفًـا الرقابـة بأنهـا جهاز
بــولــيـــسى يــعـــرقل احلــركــة الـــفــنــيــة
واإلبـــــــداعــــــيـــــــة. روى الــــــطـــــــوخى لـ
ــا "مـــســـرحـــنـــا" حـــكـــايـــة "الـــشـــعـب 
يـفـلـسـع" مـؤكـدًا أن الـفـكـرة أيـقـظـها
بــــداخـــــله د. أشــــرف زكـى وأحــــمــــد
بـــــديــــــر وريـــــاض اخلــــــولى وعــــــقب

انـــتـــهــائه مـن الــكـــتـــابــة بـــدأ اخملــرج
هـــشـــام عـــطــــوة الـــبـــروفـــات إلى أن
أوقـفــتـهـا الـرقـابـة رغم تـغـيـيـر اسم
ــســـرحــيـــة أكــثــر مـن مــرة وحــذف ا
بـــعض اجلـــمـل من حـــوارهـــا. وذكـــر
الــطـوخى أنه يـفـكـر جـديًـا فى أخـذ
ـها على روايته إلى اجلـامعـة لتـقد
مــــســـرحــــهــــا كــــمــــا ســــبق وفــــعل مع
مــــســـــرحـــــيــــتـه "بـــــكــــرة يـــــا زمــــان" و
"دســــتـــور يـــا ســــيـــادنـــا" ولـم يـــنـــكـــر
الــطــوخـى أن روايــته "خــطــرة جــدًا"
لـدرجة أنـها أشعـلت حرائق اخلوف
فـى داخل أكثـر من مـسـئـول قـرأها
حـيـث تتـنـاول حـكـايـة شـعـب قرر أن
يـحــرج حـكـومـته فـيـتـرك لـهـا الـبالد
لتصبح حـكومة بال شعب ويضطر
ـواطن الــوحـيـد الـبــاقى ألن يـكـون ا
الــشــعب كــله وكــشف الــطــوخى أنه
سـحب نصه اآلخـر "تـايتـنك تو" من
ه كـ الـــبــيـت الــفـــنى رافـــضًـــا تــقـــد
ا يفلسع". "تعويض" عن "الشعب 

دروسة وهـى األعمال الشـبابية ادة ا ثم حتـدد ا
فى الــــفــــتــــرة من  1987 إلى 1992 مــــا يــــعــــطى
ــتـــابـــعــة الـــراهــنـــة لـــلــظـــاهــرة الـــكــتـــاب حـــيــويـــة ا

سرحية. ا
أمـا الــقـسم األول فــيـحــمل عـنــوان "حـول مــفـهـوم
الــتــجـريب" والــذى تـطــرح فى بــدايـته تــسـاؤالتــهـا
ـتـقـدمة األولـيـة حـول احـتـيـاجـات كل من الـدول ا
والدول النامية للـممارسة التجريبية وتوضح أن
ـــؤســـســـات الـــتـــجـــريب فـى الـــغـــرب ثـــورة عـــلى ا
وتـوجه لربط الـفن بـاحليـاة لكـنه - بـالنـسـبة لـنا
 – حتــول إلى مـــؤســســة لـــهــا امـــتــيـــازات خــاصــة

عزل عن احلياة!! يتبناها النظام 
ـسرح الـتجـريبى مـسرح طلـيعى" وحتت عـنوان "ا
تــوضح أن الــطــلــيــعــيــة لــيــست مــصــطــلــحًــا فــنــيًــا
مـحــددًا عـلى نــحـو مــا نــرى فى مـذاهب الــداديـة
والطبيعـية لكن - بصورة عامة  – تعنى اخلروج
ــســتــمـر عــلى مــا اســتــقــر من تــقــالــيــد ولم يــعـد ا
ـــعـــاصـــرة; وعـــلـى عــادة مـــعـــبـــًرا عن الـــتـــطـــورات ا
الـكتـاب تسـتعـرض د. نهـاد تـاريخ الطـليـعيـة ونرى
ــســرحــيــ الــيــونــانـيــ ثم أنــهــا قــد بـدأت مــنــذ ا
ـنا الـعربى تـأكـدت مع شكـسبـير أمـا بـالنـسبـة لـعا

فقد بدأت منذ الستينيات.

وحتت عـنـوان "معـنى الـتـجـريب وجتلـيـاته" تـعرف
ـارسة الـتـجريـب بأنـه لفـظـة جـديـدة تـعـبـر عن 
ـة تتحـقق بصورة دوريـة فى حلظات جدليـة قد
ـسرح الـعقل وتـثويـر الوعى وقـد مر فى مـجال ا
الـعــربى مـنـذ اخلـمـسـيـنـيـات وحـتى الـسـبـعـيـنـيـات
ــرحــلـــتــ واضــحـــتــ كــانت األولـى ثــورة عــلى
ـــســرح ـــوروث واإلبـــحـــار فـى عـــلـــوم ا الــقـــد وا
ــــيـــــة وقــــد مـــــهــــد ذلك احلـــــديث وجتـــــاربه الــــعـــــا
لــلـمــرحــلـة الــتـجــريــبـيــة الـتــالـيــة الــتى بـدأت مــنـذ
مـنـتـصف الـسـتـيــنـيـات والـتى ركـزت جـهـودهـا فى
الـبـحـث عن صـيـغـة مــسـرحـيـة عـربــيـة جتـمع بـ
ـكان فى ـعـاصـرة; وتأكـيـد مـحـوريـة ا األصـالـة وا

مقابل تهميش الزمن والتأثر بألف ليلة وليلة.

ظــلت قـضــيـة الـفــصـحى والــعـامـيــة مـثـار اهــتـمـام
بدع لـفترات طويـلة لكنـها مع تطور النقـاد وا
النظرة لإلبداع أخـذت فى اخلفوت ليحل محلها
االهــتــمــام بـــالــلــغــة الـــدرامــيــة بــغـض الــنــظــر عن

طبيعتها العامية أو الفصحى.
وقـد يــبــدو من مـحــاور الـكــتــاب اهـتــمـام د. نــهـاد
بــالـتــجــريب - وهـذا صــحـيح  – لـكــنه اهـتــمـام ال
يـدفعهـا إلى قبـول كل التجـارب لذا نـراها تعـتبر
أن االعـــتــمـــاد عـــلى حـــركـــة اجلـــســـد فـــقط يـــعــد
مــعــيـــارًا ســطــحــيًــا ال يــنـــبــغى الــتــعـــويل عــلــيه فى

سرحى. احلكم على جتريبية العمل ا
ــتع تـتـحـدث عن تـاريخ االرجتـال  وفى مـبـحث 
سرح التجريبى وترى فيه صراعًا وموقعه فى ا
ـمــثل ومــعــبـرًا عن ــؤلف وسـلــطــة ا بــ ســلـطــة ا
الــتــصــارع بــيــنـهــمــا لــكــنــهـا  – أيــضًـا  – تـرفض
ــمــنـهـج ثم تـســتــعـرض االرجتــال الــعـفــوى غــيـر ا
ــســرح الــتـــجــريــبى ــســرحى بـــا عـالقــة الــنــقـــد ا
وتــؤكـد عـلى ضــرورة أن يـتــخـلى الـنــقـد عن وضع
مــعــايــيـر نــهــائــيــة يــنــطــلق مــنــهــا فى احلــكم عــلى

سرحية. األعمال ا

اللغة الدرامية
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سرح  حتى ال يتحول ا
إلى عمارة انقطع فيها النور

كان ؤلف طبـيعة ا تفـرج من إكمال الرسم أو الـتخيل. كمـا عالج ا رسوم ذلك الـعصر. وهو مـا يعفى ا
ـلحمى" سرح ا سـرح الشرطـى والبحث عن اجلـمال عبـر اخليـال" و "أبعاد مـكانيـة جديـدة فى ا فى "ا
ـكـان الــطـبـيــعى الـذى يـخــتـزن احلـيـاة ــسـرح الـطــلـيـعى" "اخلــروج إلى ا ـكـان فى ا "احلـلم واحلـدس بــا

كان فى تيار ما بعد احلداثة. والزمن" ا
ـؤلف الوظائف اخملـتلـفة للـرموز واألساطـير واسـتخدامـاتها وحتت عـنوان (رمـوز و أساطيـر ومسرح) تـناول ا
سرح" فهى: "ثـنائيات الفضاء ؤلف موضوعه: "سـحر ا سرح أما العـناوين األخرى التى تناول حتـتها ا فى ا
ـسـرحيـة بـ تـصـورات النص ـقـدس والـدرامـا" فضـاءات مـسـرحـية فى الـسـيـرة الـهالليـة الـتـقـنيـات ا ب ا
ـة. وقـد ضـمت هذه الـدراسـة عـدًدا من الـعـناوين وآليـات الـعـرض جتـارب أم جتريـب أم هى عودة إلـى العـو
الــفـرعــيـة هى "حتـديــد مـصــطـلح الــشـبـاب واخملــرجـ الـشــبـاب حــدود الـتـجــريب ومـعــنـاه الـتــجـريب ووهم
وسـيقى وفضاء اجلسد ـسرح ب األدب والفن ا التجريب فضـاء احلركة تأصيل مـسرح جتريبى عربى" ا
ة قدس نصوص قد وسيقى والفنون الشعبية واإليقاع واجلسد وا واشتمل على عناوين داخلية: ب ا
رجعية ومعملية أثور الشعبى ب ا مفردات جديدة فى التعبير اإليقاع الكونـى فى طقوس صوفية سحر ا
أثـور زخـرفة أم أثـور إلى الـتـجريـب ا ـتـحـول من ا ـدلـول الـثابت وا الـتـجريب وحتـته (الـبـحث فى الدال وا
ـقدس سـقوط ـأثـور ولغـة العـرض) الكـوميـديا والـضحك ا ـأثور وجـمالـيات الـعرض لـغة ا بـناء? جـمالـيات ا
سرح فى عمارة احلضارة تـلقى ا سرحى ب النص وا اجلدران األربـعة سحر اخلطاب جدليـة العرض ا
اإلنسانيـة استجواب الـتراث وانطـفاءة التأصـيل وحملت الـدراسة األخيرة عـنوان: "سحرة األطـفال" وتناول
ـسرحى عـبد الفـتاح رواس قـلعة جى ؤلف النـاقد ا فيـها مسـرح الطـفل; سحـره وإشكالـياته.وقـد انتـهى ا
ـسرحيـة حتى ولو كـان مغرقًـا فى الواقعـية ال يتـوفر فيه قدر إلى أن "أيًا من النـصوص أو العروض ا

سرح التى جتعله مضيئًا هو مجرد عمل منطفئ وعمارة فنية انقطع عنها النور. واف من أسرار ا

عن التجريب
 سألونى

ا لـفتـرات طويـلة قـادمة  –سؤاالً مـلـحًا يـحـتاج  –دائـمًا – ـارسة  –ور سـيظل "الـتجـريب" مـفهـومًا و
إلى إعـادة الـنـظـر والــتـقـيـيم ولـعل هــذا مـا حـدا بـالـنـاقــدة الـكـبـيـرة د. نـهـاد صــلـيـحـة إلى أن جتـعل من
مـارسة اإلبـداعيـة; مدارًا "الـتجـريب" سواء عـلى مسـتوى الـطـرح النـظرى والـتاريـخى أو على مـستـوى ا
ـهـاد نـظـرى يــسـتـعـرض تـاريخ الـتـجـريب ويـربط بـيـنه وبـ بـدايـات رئـيـسـيًـا لـهـذا الـكـتـاب الـذى يـبـدأ 
ـرحـلـة الــثـانـيـة عـام  1988مع تــأسـيس الـنـهـضـة ومــا تال ذلك من ركـود لـفــتـرات طـويـلـة إلى أن تــبـدأ ا

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

يدور الـقسم الـثانى فى تـناغم واضح مع الـقسم
ـسرحيـة التجـريبية األول حول بعض الـتجارب ا
فتـقدم أعـماًال أولى لـبـعض الكـتاب مـثل محـمود
أبـو دومـة الـذى حتــلل له ثالث مـسـرحـيـات هى:
"الـبــئــر جـاءوا إلــيـنــا غـرقـى رقـصــة الـعــقـارب".
وتـوضح استـثمـار الكـاتب لتـقابل األلـوان ورمزية
ـوتـيـفـات; الـبـحـر وحـرفـة الـصـيـد وغـيـرهـا من ا
كـمــا حتــلل مـســرحـيــة مـحــسن مــصـيــلـحى "درب
سـرحية التى جتـعل من التمسرح عـسكر" هذه ا

الصريح ملمًحا رئيسًيا. 

اذج من أمـا الـقـسم الثـالث واألخـيـر فـيـدور حـول 
سـرحى تتعرض الـتجريب فى اإلخـراج والعرض ا
فيه لـتجـربة اخملـرج أحـمد إسـماعـيل فى "الشـاطر
حـسن" وكــيـفـيـة مــسـرحـة احلـدوتــة الـشـعــبـيـة الـتى
يتمـيز نصهـا بالشاعـرية والعذوبـة وجتربة األخوين
هناء وانـتصـار عبـد الفـتاح فى مـسرحـية "الـدربكة"
الــتى تــتــخـذ مــادتــهــا األســاسـيــة من أشــعــار كــوثـر
سرحى مـصطفى والتى اتـخذت شكل القـصيد ا
وعرض "حـكاية الـرايح واجلاى" الـذى قدمـته فرقة
سرحـية وهكذا يـستمر الـقسم األخير احلسينـية ا
فى حتـلـيل الـعـروض احلـديـثـة وتـوضـيح مـا بـها من

ظواهر التجريب والتجديد.
ـهم هو أنه يـزاوج ب يـز هذا الـكـتاب ا إن أهم مـا 
التأريخ والـتنظيـر والنقـد التطبـيقى فى وحدة واحدة

ليس من السهل تفكيك عناصرها.

ـتــفـرج يـخــرج من زمـنه إلـى زمن الـعـرض مــسـتــغـرقًـا فى ـسـرح يــجـذبك إلــيه ويـجــعل ا أى سـحــر فى ا
متـابعة مسرودة بـصرية وسمـعية تالمس الواقع حـينًا واخليال حـنيًا. أو ينـتزع من ذلك االستغراق إلى

فسحة من التأمل والتفكير واحملاكمة الفعلية?
سرحية والفنون التى تؤلف جانبًا من لغة ومفردات كان والتقنيات ا هل يكمن السحر فى جماليات ا
ـأتور واألسـطورة واستـجواب الـتراث. أم فـى فضاءات األداء العـرض. أم فى نص احلـكايـة ومنـاخات ا
ـتنـوعة.أم فى الفـكر الـذى حتمـله لغة واجلسـد اإلنسـانى والتشـكيالت احلـركيـة ومغامـرات التـجريب ا
ــسـرح ــســرحى? حـول هــذه األســئــلـة وفى مــحــاولــة لإلجـابــة يــدور هــذا الـكــتــاب (سـحــر ا اخلــطـاب ا
..هوامش على منصة العرض لكاتـبه: عبد الفتاح رواس قلعة جى وهو شاعر وقاص وكاتب مسرحى

وناقد ولد فى حلب عام 1938.
ـسرح وإعادة النظر فى الوجود والتى ؤلف و17دراسة نقدية هى ا الكتاب يتـألف من مقدمة بقلم ا
ـسـرحى الـسورى طـارحًـا خاللـها قـاربـة ومحـاكـمـة الراهن ا ـؤلف مـقـدمة ثـانـيـة خصـصـهـا  يعـتـبـرها ا
ـؤسـسـات الرسـمـيـة لم يـنـهض بـدوره ولم يـحـقق مـفـهومه  – الـذى وجـهـة نظـره الـتى تـرى أن مـسـرح ا
ـكن أن يـنـفصل ـسـرح قرين الـتـمـرد والسـحـر وأنه كـأى وجـود ثقـافى ال  ـؤلف  – وهـو أن ا يـعـتنـقه ا
ـغامـرة وهـو كـموجـود يـعـيد عن الفـسـلـفة: فـلـسـفة الـفـكـر وفـلسـفـة الـفن والتـى منـهـا يـتولـد اإلبـداع وا
النظر باسـتمرار فى الوجود: وجـوده كمسرح يسعى دائـما إلى جتاوز راهنه وارتيـاد ما هو غير عادى
ــوضــوعى أو الــواقع االجــتــمــاعـى والــســيــاسى والــثــقــافى وفى الــوجــود اإلنــســانى ومــا وفى الــوجــود ا
سرح والسحر هو أن كليهما تمرد وهذا ما ال تنهض يتضمنه من أفكار وقيم موروثة وأن ما يـجمع ا
ـؤسـساتى ـسرح ا سـرح الـرسمـيـة ألن عمـلـهـا وظيـفى وهـو إنتـاج عـرض مسـرحى فـإن ا بـه مؤسـسـة ا
ـؤسسـات تـسعى إلى اسـتـطـاع أن ينـتج عـروضًا مـسـرحيـة ولـكنـه لم يسـتـطع أن ينـتج مـسـرحًا. وهـذه ا
سرحية كحركة "عـرض" وليس كحركة "مسرح" وفهمها للتطوير واحلداثة ال يتعدَّى  تنشيط احلركة ا
إعــادة الـنـظــر فى هـيــكـلـيــتـهــا فـهى مـشــغـولـة
دائـــمًــــا عن الــــفـــهـم والـــتــــكـــويـن والـــســــيـــر فى
الطريق إلى مسرح "مـفكّر" و "مبدع" بالبحث
عن هــــيـــــكــــلـــــيــــات جـــــديــــدة تــــعـــــمق الـــــكــــيــــان
ؤلف ب ثالثة أنواع ؤسساتى. وقـد فرق ا ا
ــــســـرح ــــســـرح هـى "مــــســـرح اإلبــــداع ا من ا
الـسكـونى الراكـد (الذى يـقدم صـورة تبـريرية
ــة لـلـحـيــاة) ومـسـرح االســتـهالك. وقـد مـسـا
ـؤسـسـاتى ضـمن ـسـرح الـرسـمـى ا صــنف "ا
الـــنـــوعـــ الـــثـــانى والـــثـــالث وطـــالـب بـــإعــادة

ؤسسات.  النظر فى مهمة ا
ـــكـــان وفـى دراســـته الــــثـــانــــيـــة (جـــمــــالـــيــــات ا
ــكــان) "جـزء ــؤلف أن (ا ـســرحى) اعــتــبـر ا ا
من الشيفرة العامة التى ترسلها سينوغرافيا
العرض باجتاه اجلمـهور وأن طبيعة اخلشبة
ـشهد تـتحكم اتـساعًا وعـمقًـا ليس بصـياغة ا
ــســرحى وحــركـة اجملــامــيع والــشـخــصــيـات ا
ـــســـرحى ـــكـــان ا ـــا بــــعـــمـــارة ا فـــحـــسب. وإ
وجــــمـــالـــيـــاته بـــاعـــتــــبـــاره جـــزءًا من الـــفـــضـــاء
ـعنى أن سـرحى الـذى هـو أيقـونـة الـنص  ا
األيــقــونــة تـــرتــبط بـــعالقــة تــمـــاثل مع الــشىء
ـسرحى هو جـملة الذى تمـثله وأن الـفضاء ا

كانية.  من العالمات اكتسبت صفة ا
ــــســــرح ـــــكــــان" فـى ا ـــــؤلف "ا وقــــد تـــــنــــاول ا
الطـبيعى بـاعتبـاره نسخًـا فوتوغـرافيًا لـلمكان
ــســرحـيــات الـتــاريـخــيـة احلــقـيــقى كــمـا فى ا
(مــثال) وهــو مـا اعــتـبــره روالن بـارت "مــرضًـا
يقـوم على تـضخـيم الوظـيفـة التـاريخـية أو ما
ــكن تــســمـيــته بــاحلــقــائـقــيــة األثــريــة حـيث
ــســرح إلى مــعـرض ألدوات تــتـحــول خــشــبـة ا
ـنـسـوخـة عن  ـتـخـفـيـة احلـقــيـقـيـة ا الــعـصـر ا

سرح  الكتاب: سحر ا
(هوامش على منصة العرض)

الكاتب: عبد الفتاح رواس قلعة جى.
الـنـاشـر: الـهـيـئـة الـعـامة الـسـوريـة لـلـكـتـاب - دمـشق
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سرح إبراهيم الطنطاوى.. متعة السينما على خشبة ا
الـصــدفـة وحـدهــا هى الـتى أدخـلـت إبـراهـيم الــطـنـطـاوى
ــســرحــيــة عــنــدمـا ذهـب إلى قــصــر الــثــقــافـة الــتــجــربــة ا
لـيــلــتــحق بــنــادى األدب ألنه يــهــوى الــشــعــر فــاكـتــشف أن
فريـقاً مـسرحـياً بـالقصـر يقـوم بعـمل بروفـات على خـشبة
ـسـرح ألنه يـحب ـوسـيـقى إلـى ا ـســرح فـجـذبه صــوت ا ا
الــغـنـاء وظـل يـتـردد عــلى الـقـصــر لـيــشـاهـد الــبـروفـات من
بعيـد حتى قرأ إعالنـاً فى قصر ثقـافة احمللـة عن احتياجه
إلـى فــــنــــانــــ جـــــدُد وتــــقــــدم إبــــراهـــــيم الــــطـــــنــــطــــاوى إلى
االختبارات والتحق بالفرقة وشارك فى أول عرض له وهو
«شـغل أراجوزات» إخـراج رأفت سرحـان ثم اشترك مع
السيد فجل فى عرضى «باب الفتوح» و«اخلرتيت»
ـســرحــيـة وكــان فـجـل هـو مـن زوده بـاخلــبــرات ا
من الــســيـــنــوغــرافــيــا إلى األداء احلــركى واألداء

لك الـتـمثـيـلى والغـنـاء كـما أشـركه أيـضا فى عـرضـيه «ا
». مـارس إبــراهـيم اإلخـراج فى عـرض .. بـ لــيـر» و«بـ
«الـقـداس األسـود» و اعـتـمـاده به كـمـخـرج كـما حـصل
من خالله أيـضاً عـلى مراكـز أخرى «ثـالث سيـنوغـرافيا
وثــانى تــمـثــيل وشــهـادة تــقــديـر لــلــطـفـل الـذى قــام بـدور
سرح. الـوحش». ثم أخرج بعـد ذلك «ماريا» فى نـوادى ا
سرح إبراهـيم يحلم أن ينقل مـتعة السينـما إلى خشبة ا
كـمـا يـتــمـنى أن يـخـرج نـصـاً لـ «كـوريـو النـوس» وأن يـؤدى
ـسـرح دور «عـمرو بـن عدى» فى «أرض ال علـى خشـبـة ا

تنبت الزهور» حملمود دياب.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ــسـرحــيـة ـكن أن تــكــتـمل احلــركـة ا هل 
بــتــقــد الــعــروض وحــسب وهل لــهــا أن
تراجع سـلبـيـاتهـا وتعـظم من إيـجابـياتـها
دون الـلـجـوء إلى مـنـظـومـة عـلـمـية تـوقف
ـا يـقـدمه ـسـار وتــدرس الـوضع الـراهـن  ا

سرح من فعاليات. ا
ـــيــ ـــســـرحــيـــ هـــواة وأكــاد إن آراء ا

ـام بالـصـورة الـكلـيـة حلال تـمكـنـنـا من اإل
مـــســـرحـــنـــا خـــاصـــة مـــســـرح الـــثـــقـــافــة
اجلماهيرية الـذى يعد بحق الساحة التى
يبدع من خاللـها مجمـوعة من أهم فنانى
ـسـرح واألهـمـيـة ال تـنـبع من الـشـهـرة أو ا
ــا ــغــايــرة وحــسب لــكــنــهــا تــنــبع  من ا
ــتــد بـطــول مــصـر يــقــدمــونه جلــمـهــور 

وعرضها عبر عشرات الفرق.
إن الـتـطـورات التى حتـدث فى الـعـالم وما
يــطـرحـه من وســائط جــديـدة وتــقــنــيـات
حديثـة جديرة بأن نـراها ونناقـشها لنصل
ـستـقرة إلى تأثـيرهـا عـلى أنسـاق القـيم ا

سواء كانت جمالية أو اجتماعية.
ــصـرى ــسـرح ا إن األزمــات الـتى تــواجه ا
عـــامــة ومـــســرح األقـــالــيم خـــاصــة ومــا
يــقـدمه من أطـروحــات مـسـرحــيـة تـطـرح
علينا عدة أسئلة منها: هل هذه األزمة –
ــعــزل عن أزمـة إذا كـانـت حـقــيـقــيـة  – 
ــسـرحى وقــدرته عـلـى مـتــابـعـة الـنــقـد ا
ـسـرحى أم أنـهـا تـكـمن  – كـما اإلنـتـاج ا
أكـــد د. أشــرف زكى فى الـــعــدد الــســابق–
فى نـدرة النـقد الواعـى أم أنها تـكمن فى
قـلة الـنـصـوص الفـارقـة إبـداعيًـا?! أيًـا ما
تــكــون األزمــة وتـوصــيــفـهــا فــإنـنــا نــثـمَّن
أهـمـية الـفـعـالـيات الـعـلـميـة الـتى تـهدف
إلـى قـــــراءة الـــــواقـع قـــــراءة فــــــاحـــــصـــــة
ومنصفة فحـ جتتمع نخبة من خبراء
ــســـرح فـــإنـــنـــا نــأمـل مــعـــايـــنـــة احلــال ا
سرحى والوقوف على عناصره لتدارسه ا
ـكن تـنـفـيـذهـا والـوصـول إلى تـوصـيـات 
أمالً فى حـركـة مسـرحـية تـخـرج من إطار
ـا تكررت دون أن مفـردة "األزمة" الـتى طا
ـسـرحـية نـلـتف جـمـيـعًـا حول الـظـاهـرة ا

لنقوّم اعوجاجها ونؤكد إيجابياتها.
ؤتمر العـلمى للمسرح إن إقامة فعـاليات ا
ــنــيـا اإلقــلــيــمـى عــلى أرض مــحــافــظــة ا
ـثقف ـة من محـافـظهـا ا باسـتـضـافة كـر
الـلواء / فـؤاد سـعـد الـدين لفـرصـة مـهـمة
لتحـقيق "العصف الـذهنى" الذى يؤكد أن
ـسـرحـيـ يـسـعون إلى نـهـضـة حـقـيـقـية ا

صرى. سرحنا ا

اكتشاف وتساؤل فى احتفالية شوقى وحافظ
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> لـم ينس إبـسن أبـدا تلك األوقـات الـتى قضـاهـا فى مسـرح بـيرجن كـدرامـاتورج ومـديـر خشـبة
مــسـرح وذلك ابـتـداء من عـام  – 1851عــنـدمـا كـان فى الـثـالـثـة والــعـشـرين من عـمـره. وفى هـذا
ـسرح أشرف إبسن على تـقد تسع مسرحـيات للكاتب الـفرنسى يوج اسـكريب أكبر مؤلفى ا

تقنة الصنع" فى أوربا كلها. سرحية ا "ا

نيا. سرح اإلقليمى با اضى ضمن فعاليات مؤتمر ا ه األسبوع ا > الكاتب الصحفى الراحل أحمد عبد احلميد  تكر ها خالل فبراير القادم. سرح القومى لألطفال يتوقف عرضها هذا األسبوع ليعاد تقد > مسرحية "على مبارك" للمخرج محسن العزب من إنتاج ا

..  الكوميديا حبى أنا!! نيف
وكــذلك شـاركت فـى مـســابـقــة نـوادى
ــــــــســـــــــرح فـى دور "مــــــــذيـــــــــعـــــــــة" فى ا

ـــنـــوعـــة" إخـــراج مـــحـــمــد يـــة "أحـالم  مـــســـرحـــ
هيكل.

نـيفـ تعـشق األدوار الكومـيديـة وتعـتبـر نشوى
مصـطفى ومـها أحمـد وعبـلة كـامل وإسعاد
يــــونس ومـــاجــــدة زكى جنـــوم هـــذه األدوار
الـتى تــتـمـنى أن جتــد مـكـانًـا مــثـلـهن  فى
الـــســاحـــة الـــفــنـــيــة وبـــالــذات فى األدوار

الكوميدية.

بدرى سيد حسن..
عريس بنت السلطان

تــرك بـدرى الــصـعــيــد بـاحــثـاً عن
اجملد والـشـهـرة وحتـقيق أحالمه
فى الـقاهـرة وبالـفعل شارك فى
الـــــعـــــديـــــد مـن األعـــــمـــــال والـــــتى
حصلت على العديد من اجلوائز
وحــــــازت إعــــــجـــــــاب اخملــــــرجــــــ
ـــســـرح ـــهــــتـــمـــ بــــا والـــنــــقـــاد وا

كمصمم للديكور.
وألنـه فـنــان وله طـمــوح كـبــيـر فى
اجملــــال الــــفــــنـى بــــشــــكـل عــــام لم
تقتصر مـوهبته على فن الديكور
فــــقط بـل تــــعـــدتــــهــــا إلـى مــــجـــال

التمثيل أيضا.
مـن األعـــــمــــال الـــــتـى قــــام بـــــعـــــمل
ديكوراتها:: عريس بنت السلطان»
تــألــيـف مــحــفــوظ عـــبــد الــرحــمن

إخـــراج إمــــيل شـــوقـى «الـــبـــركـــان»
إخراج رمـضـان خضـر «كـنـسلـيـنا»
تألـيف مـحمـد زنـاتى إخراج عالء
نـــصـــر «انـــتـــبــــاه» تـــألـــيف حـــســـ
ــصــرى صــبــره إخـــراج مــحــمــد ا
«أبــــــو عـــــــجـــــــور» تــــــألـــــــيـف درويش
األسـيــوطى وإخـراج إمـيل شـوقى.
ـسـلـسل كــمـا شـارك كـمـمــثل فى ا
الـــتــلـــيـــفـــزيـــونى «شـــرخ فـى جــدار
الـــعـــمــــر» تـــألـــيف طـــارق ريـــحـــان
وإخـــراج إلــــهــــام طــــراز بــــطــــولـــة:
يـــوسف شـــعـــبـــان أحـــمـــد مـــاهــر
فـــردوس عــبــد احلــمــيــد مــحــمــد

جناتى ريهام عبد الغفور.

باسم رضا.. استمر رغم فشل العرض األول
مع بـدايـة الـتـحــاقه بـكـلـيـة احلـقـوق

جامعة طنطا قرأ باسم رضا
شاركة إعالنًا يدعو الطالب إلى ا
فى فريق الـتـمـثـيل فقـرر أن يـتـقدم
لـيتـعرف عـلى هـذا العـالم وبالـفعل
ـشـهـد سـيـنـمائى أجـرى االخـتـبار 
صــغـــيــر قــام بــكـــتــابــته فـــرحــبــوا به

وأصبح عضوًا بالفرقة.
شـــارك بــاسم وقــتـــهــا فى عــرض
يــــــــــــــــوس" إخــــــــــــــــراج رامـى "أجــــــــــــــــ
الـــــــــــشــــــــــــريـف ولـألســف فـــــــــــشـل
الــعــرض لــكـنـه قــرر االســتــمـرار
ــلك لـيـر" و فـشــارك بـعـده فى "ا
" مع اخملـــرج الــســـيــد .. بـــ "بــ
فــــــــــــــــــــــــــــجــل ثـــم فـــى عـــــــــــــــــــــــــــرض
"الـــســــاحـــرات" لــــلـــمــــخـــرج عــــبـــد
الـــــــرحــــــمـن ســــــالـم و "الــــــقــــــداس
يم الطنطاوى األسود" مع إبراهـ
وحـــــــــــــــصـل عــن دوره فـى هـــــــــــــــذا

ثل العرض على جائزة أفضل 
ثـــــان وشـــــارك أيـــــضًـــــا فى "زيت
يــتـان" إخـراج مــحـمــد الـعـدل احلـ
يــونـــســـكــويـــات" إخــراج فـــتــحى و"

رشاد.
مـــــارس بـــــاسم رضـــــا اإلخـــــراج فى
اجلـامـعـة فـقــدم "الـوصـايـا الـعـشـر"
فى كـلـيـة عـلــوم طـنـطـا وحـصل بـهـا
عـلى جـائـزة أفـضل مـخـرج وأحسن

عرض من مهرجان اجلامعة.
إن جنــــــــاحـه فى هــــــــذه الـــــــتــــــــجـــــــربـــــــة
اإلخـــراجـــيــة الـــوحـــيـــدة مـــازال يــدفـــعه
لتكرار التـجربة وهو يحاول هذه األيام
ه ـقراط" لـتقد كتـابة نص بعـنوان "د

فى النوادى العام القادم.
بـــاسـم رضـــا يـــحـــلم بـــأن يـــلـــعب كل
ـــــاط عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة األدوار واأل
ــســرح حـتـى يـســتــطـيـع إخـراج كل ا

شحناته الفنية وطاقاته.

أحمد نصر الدين.. يحلم بهوليود
األولى في فــيـلم "مـجـانـ  1/2 كـلــيـو
حلـم" مع اخملــرج أحــمــد فــهــمي وفي
مـسلـسل "يـوميـات صـحفي وفـنان" مع

فاروق جنيب في التليفزيون.
أحـمد نـصـر الدين أو "بـيـرس" يتـخذ
من عــمـر الــشـريف وشــكـري ســرحـان
ــاذج ومـــثالً عــلـــيــا في وأحــمـــد زكي 
الـفن ويـحـلم أن يـصل إلى مـا وصـلوا
إلـــيه مـن شـــهـــرة أمـــا في الـــســـيـــنـــمـــا
ــــيــــة فـــهــــو يــــعـــشـق أداء روبـــرت الــــعـــا
ديــنــيـرو وآل بــاتــشــيــنــو.. ويــتـمــنى أن
يــجــيـد الــلـغــة اإلجنـلــيــزيـة حــتى يـصل

ية عن طريق هوليود.. إلى العا

ـارس في غـيــبـة الـعــنـصــر الـنــسـائي 
أحمـد نـصر الـدين الـشهـاوي الـشهـير
ـسـرح بـ "بــيـبـرس" الـتـمــثل فى فـريق ا
في جـــامـــعـــة األزهــر كـــانت أمـه تــرى
ــوهــبــة الــفـنــيــة وتــشــجــعه عــلى فــيه ا
ـارسة الـفن وهـذا ما جـعـله يلـتحق
بــفــريق الــتــمــثــيل بــاجلــامــعــة وهــنـاك
الــتـقـطه أسـتــاذه حـسـ شـرف الـدين
وأشـــــــركـه فـي عـــــــرضـه "رومـــــــولـــــــوس
العظيم" ومـن هذا العرض انطلق إلى
مـــســـارح الـــهــواة فـــشـــارك فـي عــرض
"اخـلــعـوا األقـنـعـة" لـلــيـنـ الـرمـلي ثم
انــــــضـم إلـى فــــــرقـــــــة شـــــــبــــــاب 2000
سـرحية وقـدم معـها عرض "مـسافر ا
بال مـتـاع" لـ جـان أنـوي إخـراج خـالـد

أيـــوب.. وانــتــقل إلـى فــرقــة "رمــوز
ـسـرحــيـة" لـيـقــدم مـعـهــا "مـكـبث" ا
من إخـراج مـحـمـد فـؤاد و "بـكـره"

تأليف محمود الطوخي.
شــارك فــرقــة "شـــظــايــا" في عــدد
من األعـمـال هي "ليه مـا اعرفش"
تــــــألــــــيـف مــــــصــــــطـــــــفى ســــــعــــــد و
"هـالهـــــطـه الــــــعــــــظـــــيـم  و"أدهم"
و«كل حـاجه للـبيع».كـذلك قدم في
عـامه الــدارسى الــثـاني مــسـرحــيـة
"الــــذبــــاب األزرق" تــــألــــيف جنــــيب
ســـــرور وإخـــــراج مــــــحـــــمـــــد فـــــؤاد

عابدين. 
أتـــــيــــــحت لـه بـــــعض الــــــفـــــرص في
الـسينمـا والتليـفزيون فشارك في
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ـتقـنة الـصنع" تـمـثل إلبسن وسـيلـة مضـمـونة الحـتواء اجلـمهـور وامتالك سـرحيـة ا > لـقـد أصبـحت "ا
حـواسه بقدرتـها الهـائلة على حتـقيق اإلثارة والـتشويق ولذلك لم يـكن غريبًـا أن يلجـأ إليها عـندما قرر
ـوضـة فى الـفنـون واآلداب األوربـيـة ابـتداء من مـنـتـصف الـقرن الـتـحـول نـحو الـواقـعـيـة التى أصـبـحت ا

اضى. ا

الــقــد مــتــمـــرداً كــمــا فــعل مــولــيــيــر
وراســــ لـــــكــــنـه مع خـــــروجه حــــاول
احلــفــاظ عــلى الــصــدق فى أعــمــاله
وهو ما يؤكد على براعته الشعرية.
االحـتفـاليـة بـدأت بأداء شـعرى ألكـثر
من عــشـــرين مــقــطــوعـــة شــعــريــة من
أشـهــر مـا كـتب حــافظ وشـوقى وقـد
قــام بــأدائـهــا الــشــاعــران ســعــد عــبـد
الـــــرحــــمن مــــحـــــمــــد أبــــو اجملــــد مع
مــصـاحــبــة ريـســتــال بــيـانــو د. خــالـد
ـصريـة للـغناء بـعدهـا قامت الفـرقة ا

بأداء عدد من أغانى الشاعرين.
جـديـر بــالـذكــر أن االحـتــفـالـيــة ألـقت
الضـوء عـلى عنـاصـر الـسرد والـشـعر
ـــــســــــرح عـــــنــــــد حــــــافظ وشــــــوقى وا
وشارك فيها نـخبة من العلماء منهم:
د. الـطــاهــر مــكى د. عـبــد الــلــطـيف
عــــبـــد احلــــلـــيـم (أبـــو هــــمـــام) د. طه
ـــطـــلب د. وادى د. مـــحـــمـــد عــبـــد ا
مـحمد حـسن عبد الـله د. مصطفى
الـضبع د. مـجدى تـوفيق د. مدحت
اجلـيار د. أحـمـد درويش د. طـلعت
شاه د. مـحمد زيدان فضالً عن

. أمسيت شعريت كبيرت

مــسـاهـمـة مـجــهـولـة لـلـشــاعـر الـكـبـيـر
ـــــــســـــــرح «حــــــــافظ إبـــــــراهــــــــيم» فـى ا
الـشـعــرى كـانت مـفــاجـأة االحـتــفـالـيـة
الـتى نظـمـتـهـا الهـيـئـة الـعامـة لـقـصور
ــاسى ــنــاســبــة الــيــوبــيل ا الــثــقــافـة 
لــذكــرى الـــشــاعــرين وتـــمت بــرعــايــة
الـــفـــنـــان د. أحـــمـــد نـــوار وبـــإشــراف
الــشـاعـر ســعـد عــبـد الـرحــمن رئـيس
ـركــزيـة لــلـشــئـون الــثـقــافـيـة اإلدارة ا
والشـاعـر مسـعـود شـومان مـديـر عام

إدارة الثقافة العامة.
االكــتـــشـــاف قــدمه الـــنـــاقــد د. ســـيــد
خــطــاب فى واحــدة من أكــثــر نــدوات
االحـتــفـالــيـة ســخــونـة وجــدالً وكـانت
ـــســرح والـــســرد بــ حتت عـــنــوان «ا
حــافظ وشـــوقى» وهى الـــنــدوة الــتى
أدارهــــا د. مــــجـــدى تــــوفـــيـق وشـــارك
فـــيـــهــــا نـــخـــبـــة مـن كـــبـــار الــــبـــاحـــثـــ
والــــشــــعـــــراء هم: د. مــــحـــــمــــد عــــبــــد
ــــــــطــــــــلـب د. طـه وادى د. ســــــــيـــــــد ا
خــــطــــاب الــــشــــاعــــر أحــــمــــد عــــنــــتـــر

مصطفى.
افتـتح د. سيـد خطـاب كالمه مشـيراً
إلى أنه أثـنــاء الـتـحـضـيــر لـلـنـدوة وقع
عـلـى مـا يـؤكـد كـتـابـة حـافظ إبـراهـيم
لـــلــــمـــســــرح إذ إنه كـــتـب مـــســــرحـــيـــة
بـعـنـوان «جـريح بـيـروت» عام 1912

افتتح بها جورج أبيض مسرحه.

وموليير.
د. خـــطـــاب تــطـــرق إلـى اجلــديـــد فى
مــسـرح شــوقى حــيث أضـاف لــتـراثه
ــثالن أســلـوبه هــمـا عـبــر ذائـقــتـ 
الـــطــابـع الــكـالســيـــكى الـــعـــقالنى فى
مـفرداته واإلطـار الكالسيـكى فكان
ـــــســــاحــــة الــــفــــارغــــة أل ا هـــــمه أن 
الـواضــحـة بـ األرض والــسـمـاء من
هـــــنــــا فــــقــــد تــــمــــرد بــــعـــــد ذلك عــــلى
الـقـواعـد الــثـابـتـة لـدى الـكالسـيـكـيـ
كـــمـــا حـــاول أن يـــبـــتــــعـــد عن الـــشـــكل

ـطلب مؤكداً وعـقَّب د. محمـد عبد ا
وجــــــود الــــــنص فـى أعــــــمـــــال حــــــافظ
الـــكــــامـــلـــة حتـت عـــنـــوان «مــــنـــظـــومـــة
تـــمـــثـــيـــلــــيـــة» وعـــزا د. خـــطـــاب عـــدم
مـــــعــــرفـــــتـــــنـــــا بـــــاألمـــــر إلى اخـــــتالف
ــــســـمــــيـــات لـــيــــنـــتــــقل بـــعــــدهـــا إلى ا
اخلالف الــدائـر بــ الـقـائــلـ بــتـأثـر
سرح اإلجنـليـزى والقـائل شوقى بـا

ــســرح الــفـرنــسى لــكن د. بــتــأثــره بــا
سيـد خـطـاب أكـد تـأثـر شـوقى برواد
ـــســـرح الــــفـــرنـــسى خـــاصـــة راســـ ا

 من فعاليات  شوقى وحافظ 
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إبــراهـيـم الـشــيخ أمـا فــرقـة «95»
فــقـدمـت من تـألــيف يـاســر بـدوى
وإخراج شريف كمال عرض «ع

ـوت» وشـاركت فــرقـة «الـهـدف» ا
ـسـرحى «عـلى الـزيبق» بـالـعرض ا
تــألــيف يــســرى اجلــنــدى وإخــراج
مــــحـــمــــد لــــبــــيب وقــــدمـت فــــرقـــة
مـنشـية الـبـكرى «وظـيفـة واحدة ال
تكـفى» تـألـيف سـعـد الـدين وهـبة
وإخــراج عالء مـرزوق أمــا عـرض
ـيترينك فـقدمته فرقة «الـعميان» 
احلــلـم لــلـــمــخـــرج عـــمــرو شـــهــاب
ــشـــخـــصــاتـــيــة» وقــدمـت فــرقـــة «ا
عـرض «اجملانـ فى نعـيم» تأليف
لــيـلى عــبــد الــبـاسـط ومن إخـراج
عالء الـــشــرقــاوى وقـــدمت فــرقــة
«رحيل» عرضـاً من تأليف الراحل
د. صــالح ســعـد بــعـنــوان «اجلـوزاء
فى بــرج الــعــقــرب» أخــرجـه كــمـال

عزام.
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ـصـرى فى انـتــهت صـبــاح أمس أعـمـال الــدورة الـثـانــيـة لـلـمــؤتـمـر الــعـلـمى لــلـمـســرح ا
ـنـيـا فـعـالـيـاته عــلى مـدار خـمـسـة أيـام بـدأت مـسـاء األقـالـيم والـذى شـهـدت مـديـنــة ا
ـاضى بــرعـايـة الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزيــر الـثـقـافـة وبـحـضـور الـلـواء فـؤاد األربـعـاء ا
ـنــيـا والـفــنـان د. أحـمــد نـوار رئــيس الـهـيــئـة الــعـامـة لــقـصـور سـعـد الــدين مـحــافظ ا

. سرحي شاركة عدد كبير من ا الثقافة و
ـؤتمـر عـدة مـطـبـوعـات أهمـهـا: كـتـاب تـضمـن مجـمـوعـة األبـحـاث التـى تمت أصـدر ا
ـتـخـصـص ؤتـمـر شـارك فى إعـدادهـا مـجمـوعـة من ا مـنـاقشـتـهـا خالل جـلـسـات ا
ؤتـمر يحوى السـير الذاتية سـرح اإلقليمى وكـتاب آخر حول فعـاليات ا هـتم با وا
ـهـا فى دورة هـذا الـعام ومـلـحق خـاص بـتـفـاصـيل الـقرار لـلـشـخصـيـات الـتى  تـكـر

تعلق بتخصيص أرض السامر. اجلمهورى ا
أشـرف عـلى حتـريـر اإلصـدارات الـنـاقــد عـبـد الـنـاصـر حـنـفى وشـارك فى حتـريـرهـا

أحمد زيدان محمد مسعد محمد العدل.
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عـشـرة عروض مـسـرحيـة تـقدمت
لـلمـشـاركـة فى مـهرجـان الـعروض
الــقـصــيــرة الــذى تـنــظــمه جــامــعـة
الـــزقــازيـق حــيـث تــشـــارك كـــلـــيــة
سرحية «كان التربية الرياضية 
نـــفــــسى» إخــــراج مـــحــــمــــد غـــيث
وكـلــيـة الـهــنـدســة بـعـرض «الــبـئـر»
إخـراج ولـيد قـدوة بيـنـما تـشارك
كــلــيـــة الــعــلـــوم بــعــرض «لـــيــلــة فى
صــــنــــدوق الــــعـــــنب» إخــــراج فــــؤاد

صالح.
ــنــافــســة كــلـــيــة الــتــجــارة تـــدخل ا
بـعرض من إخـراج أمـير الـشاذلى
بـــعــنــوان «الـــســقف» والـــتــربــيــة بـ
«أوالد الـــغــضـب» إخــراج مـــحـــمــد
السيد وكفـاية إنتاجية بـ «أشباح
العرب» إخراج إبراهيم السعيد.
طـالب كـلــيـة احلــاسـبــات اخـتـاروا
نص «إنت حــر» لـيـشــاركـوا به فى
ـــــســـــابــــقـــــة مـن إخـــــراج أحـــــمــــد ا
فـكـرى واختـار فـريق كـلـيـة الطب
الــبـــشــرى تـــقــد «أريـــد احلــيــاة»
إخــــراج مــــحــــمــــد الــــبـــــيه فــــيــــمــــا
تـــشـــارك كــلـــيـــة الــزراعـــة بـــعــرض
ـة» إخــراج نــاديـة «احلــانـة الــقــد
وهدان واحلقوق «بـلد السلطان»
.. وأخـيـراً إخــراج يـوسـف شـاهــ
يــــنـــافـس طالب كــــلـــيــــة الــــتـــربــــيـــة
ـــســرحــيــة من إخــراج الــنــوعــيــة 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــلــــطـــيف بـــعـــنـــوان

«الغجرى»..

 عبدالناصر حنفى

فؤاد حجاج
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سـرحيـة بالـفرقـة الثـانية عـهد الـعالى لـلفـنون ا طالـبة بـا
بدأت الـعمل بالـفن فى كلـية اإلعالم حـيث إنهـا حصلت
ـجـموع  95.5 %وهى فى كـلـية عـلى الـثـانـويـة الـعـامـة 
اإلعالم الـتـحـقت بـقسم اإلذاعـة والـتـلـيـفـزيون ومـنه إلى
قسم العالقات العامة واإلعالن حيث تخرجت فى كلية
اإلعالم بتقدير جـيد لتذهب إلى عشقها احلقيقى وهو
ـدة شهرين التمـثيل فـالتحـقت بإحدى الـورش اخلاصة 
عهد وبالفعل تنجح فى لتتدرب على اجتـياز اختبارات ا
ــــســــرحــــيــــة وحـــدة ــــعــــهــــد الــــعــــالى لــــلــــفــــنــــون ا دخــــول ا

اإلســـكــنـــدريـــة. ومن أهم األعـــمـــال الـــتى شـــاركت فـــيـــهــا
مسـرحيـة "زيـنة الـنـساء" لـتـقوم بـدور "جـلنـار" ومـسرحـية
"مـنـظر من اجلـسـر" تألـيف آرثـر مـيلـلـر وإخراج د. سـعد

أردش.
ن ومـســرحــيـة "أنــتــيـجــونــا" لــسـوفــوكــلـيـس وإخـراج د. أ

اخلشاب مسرحية "الزير سالم" لتمثل دور "سعاد".
كمـا شاركت بالتـمثيل فى مسـرحية "رجل الـقلعة" إخراج
نعم من إنتاج البيت الفنى للمسرح وبطولة ناصر عبد ا

توفيق عبد احلميد.

جتـد فيه الوسـامة والشـقاوة اللتـ يتحـلى بهما كل أبـناء اإلسكـندرية بدأ
ـرحـلـة الـثـانـويـة حـيـث قـام هـو وزمـيـله مـصـطـفى أبـو ــسـرح فى ا ـارس ا
سـريع بتـأليف اسكـتشـات كوميـدية وعرضـها عـلى الزمالء فى أول يوم له
فى كليـة اآلداب جامعة اإلسكنـدرية راح يبحث عن فريق الـتمثيل والتحق
ثال: «حتب به على الفور وقام بتمثيل (12) مسرحية منـها على سبيل ا

تشوف مأساة» «ديوان البقر» «الناس اللى فى الثالث».
سـرحية فى مـكتبـة اإلسكنـدرية ومركز كـذلك فقد الـتحق ببـعض الورش ا

انى. جوتة األ
ـسرح الـذى تنـظمه الـثقـافة اجلـماهـيرية شارك شـتا فى مـهرجـان نوادى ا
امـة بـيضـا» تألـيف سامح عـثمـان وإخراج مـحمـد الطـايع وهو بعـرض «
ــهـــرجــان الـــقــومى الــذى حـــصل عـــلى أفــضـل عــرض كـــذلك شــارك فـى ا

للمسرح فى دورته األولى.
من أهم األعـــمــال الــتى يــعـــتــز بــهــا مــســـرحــيــة «حــالــة مــخـــدرة» مع زمــيــله
سرحية. مصطفى أبو سريع ويحلمان أن يجوبا محافظات مصر بهذه ا
اشــتــرك بــالـــتــمــثــيل فـى مــســرحــيــة
«رجـل الـقــلـعــة» إخـراج نــاصـر عــبـد
ـــــنــــعـم وبــــطـــــولـــــة تــــوفـــــيق عـــــبــــد ا
احلــمــيــد كـــمــا قــام بــالــتـــمــثــيل فى
الـفـيـلم الـروائى الـطـويل «يـوم طويل
خــالـص» من إخــراج حـــازم مــتــولى

وبطولة عمرو عبد اجلليل.
ــسـرح يـتــمــنى حــسـنـى أن يـزدهــر ا
فى مـــــصــــر وأن يــــصـــــبح هــــو أحــــد

جنوم هذا الفن العظيم.

انتهت أمس األحد فعاليات مهرجان
بـاكــثـيـر والــتى شـارك فـيــهـا أكـثـر من
15 فـرقة مسـرحية قـدمت عروضها

ؤسسة االجتماعية. على مسرح ا
هـرجان مـحمـد ربيع ذكر أم عـام ا
ــهـرجــان بــدأت قـبل أكــثـر أن فــكـرة ا
من 4 ســــنـــوات مـن خالل جــــمــــيــــعـــة
«أصـدقاء على أحـمد باكـثير» وبدعم
من صنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـية وإدارة

اجلمعيات الثقافية.
هـرجان الـشاعـر فؤاد حـجاج رأس ا
وأدار هـــذه الــــدورة اخملـــرج مــــحـــمـــد
الـعدل بـيـنمـا تـكونت جلـنـة التـحـكيم
من : مــؤمن خـلــيـفـة مــحـمــد زعـيـمه
ــــهــــرجــــان لــــيــــنـــ الــــرمــــلى وكـــرَّم ا
والـفــنـان عــايـدة عــبــد الـعــزيـز واسم

الفنان الراحل حسنى أبو جويلة.
ـشـاركــة هـذا الــعـام كـانت الـعــروض ا
ــسـرح» ــشـنــقـة» لــفــرقـة «أحــبـاء ا «ا
تأليف أحـمد مصطفى وإخراج أمل
» الــعـرض ســعــد ولــفــرقــة «اجملــانــ
ـــســـرحى «مــــعـــبـــد الـــوهـم» تـــألـــيف ا

وإخــراج عـمـر الـبـحــر وقـدمت فـرقـة
عـادى» من تأليف حسن أبو «شباب ا
الـعال وإخـراج عمـر صـالح «كومـيـديا
عــــــلـى بــــــاب اجلــــــنـــــــة» أمــــــا فــــــرقــــــة
«الـشـرقيـة» فـقـدمت عـرض «ثم غاب
القـمر» تـأليف وإخـراج أحمـد حس
كـــشك.. وشـــاركت جـــمـــعـــيـــة أنـــصــار
الــتـمــثـيل والـســيـنـمــا بـعـرض بــعـنـوان
ـــأخــــوذ عن روايـــة «كـــرامــــازوف» ا
«األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء» لـ
«ديـــــســـــتـــــويـــــفـــــســـــكـى» من إخـــــراج
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تقنـة الصنع" تبدو أكـثر اقترابًا وتـطابقًا مع احلياة سرحـية ا > لـقد استطاع إبـسن أن يجعل "ا
اليومية وإيقاعها ومشاكلها.. كما استطاعت عبقريته أن حتولها من شكل شعبى أحادى البناء
ــــعــــانى. إلـى مــــســــرحــــيــــة مــــتــــعــــددة األبــــنــــيــــة مــــعــــقــــدة الــــتـــركــــيـب تــــتــــراكم فــــيــــهــــا ا

√QGhO hôªY .O

من كتاب  «قراءات جديدة فى مسرحيات
ركز القومى ة» د. هانى مطاوع  ا قد

وسيقى والفنون الشعبية 2007. للمسرح وا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

لوحة الغالف

فى أعدادنا القادمة :

فرقة "عبد الرحمن اخلميسى" د. أحمد نوار
يسرى حسان 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > قطر 5 رياالت >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 رياالً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

ثـيـاب ذى طـابع خـاص ليـنـتـصـر الفـنـان حلـالة
احلب الــصــادق بــ اثــنــ يــتــألـقــان فـى بــيــئـة
مـــلــيــئــة بـــالــورود وفى شـــمس دافــئــة وطـــبــيــعــة

خالبة.
تأمل للوحـة يدرك كثيراً من التفاصيل ولكن ا
دقق إلعادة الطرح فى الفنية التى يـحتاجها ا
ــنــظـر احــتــوى عــلى ــســرح فــا فــراغ خــشــبــة ا
عمار وهو الرخام بشكل أساسى فى صياغة ا
مـا يؤكد أن البـيئة فى تلك الـبالد حتظى بهذه
اخلـامــة; وعــلـيه فــقـد شــكل مــعـمــاره مـنــهـا إن
هذه الـنوعـية من الـزهور هى التـى تزرع وكيف
شــــكـل الــــرخــــام وســـــيــــطــــر عـــــلــــيه وأعـــــد مــــنه
البس كـــانت مـــنـــحـــوتـــات جـــمـــيـــلـــة كـــمـــا أن ا
تــســتــخــدم كـــأثــواب مــلــفـــوفــة حــول اجلــسم أو
ـشابك أو مـربوط بـأربطـة وأحـبال أو تُـشبك 
تـــثــــبت عـــلـى اجلـــسم بــــأى من هـــذه الــــوســـائل
يـكنـة لم تكن قد لـتدلنـا على أن (اخلـياطـة) وا
ظـــهـــرت بــــعـــد كل هـــذه الــــوســـائل الـــتــــأمـــلـــيـــة
سرحى وهو يتعرض بدع للفراغ ا يستنتجها ا
لـفــتـرة تــاريـخـيــة لم يـتــوفـر لــديه الـكــثـيـر عــنـهـا
بـدع فى لـوحاته ـا قد عـبّر عـنهـا أحد ا وإ
التـشكـيلـية كـمسـتنـد مرئى لـتصل إلـينـا كدليل
نـهتدى به فى فـهم تفـاصيل حـياتيـة وجغـرافية

ة. قد
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مستند مرئى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ا تاد»  الفنان اإلجنليزى «سير لورانس أ
لوحات العدد 

> اخملرج مصطفى طلبة يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية "اللعب مع الكالب" تأليف د. مصطفى يوسف وإنتاج مسرح الطليعة. سرحى محمد عايش الشريف. > اإلدارة العامة للمسرح أصدرت قرارًا بوقف التعامل مع الكاتب ا

ـيـلـودرامـا ـتـقــنـة الـصـنع" الــتى بـدت مـسـيــطـرة فى الـبــدايـة تـتـداخل فـى ا ـسـرحــيـة ا > «ا
لهاوية.. الـتى ستسلم بدورها  – فيما بعد يلـودراما ا االنتقاميـة وسرعان ما تعلـو عليها ا
سرحـية الصوفـية ليشـكال معًا أعلى وأسـمى أبنية  – للتـراجيديا وهى األخـرى ستتحـد با

سرحية وأشدها خفاء.. ا

"بتلومونى ليه"
كيف تماهت
الدمية مع
البشر.. كمال
يونس يجيب 

صـ 14

وت  حياة للذكرى.. عن ا
وصالح سعد وأشياء أخرى

 يكتب إبراهيم احلسينى صـ 12

د. سيد اإلمام
يؤكد أن احلوار
ليس من طرف
واحد صـ21

فرقة
سحراتى ا
ئوية حتتفل 
جامعة القاهرة

صـ 4

شعبان يوسف يتناول
عبد الرحمن
الشرقاوى دراميًا
 صـ 22 23 

مخلوقات حلمية.. نص من اخليال العلمى  تغطية شاملة للمؤتمر العلمى للمسرح 

سرح  ذاكرة ا

بـرغم الــنــجــاح األدبى واهــتــمـام احلــركــة الــنـقــديــة بــعـروض
الـفــرقـة; إال أن الــفــرقـة قــد اضـطــرت إلى الــتـوقف نــتـيــجـة
اديـة واإلدارية وعدم وجـود دعم مادى مـناسب لـلمـعوقـات ا

من قبل الدولة.
واهب الـشـابة ويـحـسب للـفـرقـة اكتـشـافهـا لـعدد كـبـيـر من ا
ومنـحهم فـرصـة التـألق الفـنى من خالل أدوار رئـيسـية ولم
ــمــثــلــ فـــقط بل وفى جــمــيع يــقــتـــصــر هــذا الــدور عــلى ا
ـســرحــيــة حــيث تــمـيــزت ديــكــورات "نــهى بـرادة" ــفــردات ا ا
"بتصميماتهـا" (الرائعة) وكذلك قدمت الفرقة أحمد حلمى
ـسرح بـعد ذلك وكذلك الذى تـألق مع فرقـة ثالثى أضواء ا
بدع عبد الرحـمن شوقى الذى كتب بعد ذلك عدة أعمال ا
غنائـية وكـذلك مسـرحيـات كوميـدية لـسمـير غا ومن أهم
أعــمــاله: احلــرافــيش الــقــاهــرة فى ألف عــام فــارس وبـنى

خيبان أخويا هايص وانا اليص.
ــبـدع والــفــنــان الــشــامل عــبــد الـرحــمن جــديــر بــالــذكــر أن ا
اخلـمـيـسى هـو مـكـتـشف الـفـنـانـة سـعـاد حـسـنى وهـو أيـضا
ـسـرح مـؤلف أوبـريت "مـهـر الـعــروسـة" الـذى قـدمـته فـرقـة ا
الغنائى عام  1964وقـام بتلحينـه بليغ حمدى وبـبطولته مها
صــبـرى ويــوسف الـصــبـاغ وكــذلك قـام اخلــمـيــسى بـتــرجـمـة
سرح وكتابة أغانى أوبريت "األرملة الطروب" التى قدمها ا
الـغــنــائـى عـام 1962وقــام بــبـطــولــته حــســ ريــاض ورتــيــبـة

احلفنى مع نوال أبو الفتوح وكنعان وصفى وآمال زايد. حمدى أحمد إبراهيم زاغو جالل ندا.
قــدمت الـفــرقـة عــروضـهــا عـلى عــدة مـســارح من بـيــنـهـا 26
ـوسيـقى العـربيـة كمـا قامت الـفرقـة بتنـظيم يـوليـو معـهد ا
عدة جوالت فنية لعروضها باألقاليم وكذلك بقطاع غزة.

قام بتـأسيـسهـا الكـاتب عبـد الرحـمن اخلمـيسى عام 1960
ــسـرح وبــعض طـلــبـة وضـمت الــفــرقـة مــجـمــوعـة من هــواة ا

سرحية. عهد العالى للفنون ا وخريجى ا
والــكــاتب عــبــد الــرحـمـن اخلــمـيــسى « 1920-1987» فــنـان
واهب; فهو كـاتبى متعدد اإلبـداع فى مجال الشعر مـتعدد ا
والـقصة وكذلك فى مجـال الترجمـة والصحافة  حيـنما قام
ــسـرحــيـة فى اخلــمـيــسى بـتــكـويـن فـرقــته كـانـت اخلـريــطـة ا
ــســرحـيــة بــهــا عــلى فــرقـة مـصــر يــقــتــصــر نـشــاط الــفــرق ا
سرح القومى وفـرقتى الريحانى وإسماعيل يس مع بعض ا
سرح احلـر وجمعية أنصار نتظمـة لفرقتى ا واسم غـير ا ا

التمثيل والسينما.
ـسرح قدمت الـفرقـة باكـورة أعمـالهـا فى سبـتمـبر  1960 
 26يوليو (الطليعة حاليا) وذلك بعرض يتكون من ثالث
مــســـرحـــيــات قـــصــيـــرة من تـــألـــيف وإخــراج وبـــطـــولــة عـــبــد

الرحمن اخلميسى وهم:
احلــبــة قــبـــة الــقــسط األخــيــر حـــيــاة.. حــيــاة وشــارك فى
بـطـولـة هـذه األعــمـال كل من حـسن حـســ عـبـد احلـفـيظ
الــتــطــاوى أبــو الــفــتـوح عــمــارة فــاتن الــشــوبــاشى فــاطــمـة

عمارة.
قــدمت الــفـرقــة عــبـر مــســيـرتــهــا الـقــصــيـرة «1961-1960»
كون من أربعة عروض فـقط وهى (بخالف العرض األول ا
ثالث مــسـرحــيـات): عــزبـة بــنـايــوتى عـقــدة نـفــسـيــة جنـفـة
سـرحـى نـذكر ـمـثـلـ الـعـاشقـ لـلـفـن ا بـوالق. مـوعـة من ا
مـنــهم مـحــسـنــة تــوفـيق فــاتن الـشــوبــاشى فـاطــمـة عــمـارة
حـسن حـسـ عبـد احلـفيظ الـتـطاوى حـسـ عبـد الـنبى
عــاطف طـــمـــوم أو الــفـــتـــوح عــمـــارة مـــصــطـــفى شـــعــراوى

اضطرت
الفرقة
للتوقف
نتيجة
عوقات ا
ادية ا

واإلدارية

 استمرت
سنة
واحدة
وقدمت
أربعة
عروض
فقط

عبدالرحمن اخلميسى

تـــشــرق الــشــمـس تــتــفــتـح الــزهــور مــعـــلــنــة عن
احلياة والشباب إنها الطبيعة التى تتهيأ لع
الـفـنــان الـذى يـشـكل فــيـهـا رغـبــاته وطـمـوحـاته
وآماله ويغـرد كمـا تغرد الـطيور أحلـان العشق
والـهـوى لنـجـد رومـيو وچـولـيت وقـيس ولـيلى
شـــرقــــاً وغـــربــــا..ً كل بــــقـــاع الــــدنـــيــــا تـــخــــتـــلف
مقـوماتهـا ومعطـياتهـا ومناخـها ويبـقى الفاصل

فيها اإلنسان..
لــوحـــة الــغـالف الثــنـــ من الـــعـــشــاق صـــورهــا
ــا تـاد» فى نــهـايـة اإلجنـلـيــزى «سـيــر لـورانس أ
الـــقـــرن الـــتــــاسع عـــشـــر لــــتـــعـــكس كــــثـــيـــراً من
ـاديــة كـنــوع الـزهـور ومــا تـمــلـيه من ـفــردات ا ا
دالالت رومــانـسـيـة أخـاذة وكــيف انـتـشـرت فى
أغــصـان حــانــيــة رقــيــقـة حــول أعــمــدة الــرخـام
الـبـيـضـاء الـنـقـيـة لـتـمـتـد من خـلـفـهـمـا الـسـمـاء
الـصــافـيـة الـزرقـاء كـمــا جتـرى خـلف األعـمـدة
ــاء الـــرخــامـــيــة الـــدقـــيــقـــة الــصـــنع صـــفــحـــة ا
الـــصــــافى فى مــــشـــهــــد خالب مـــلـىء بـــالـــدفء

واجلمال.
ـشـهـد بــغـزل بـ شـاب تـوارى خـلف ويـكــتـمل ا
تـمــثــال لــنــافــورة مـيــاه وخــلف فــتــاته أيــضـاً وال
يـظـهــر مـنه إال عـيــنـان قـويــتـان يـحـدهــمـا شـعـر
أســـود حــــالك صــــفــــفه بــــربــــاط عــــنـــقــــودى من
ــة لــيــضــعــنــا عــلـى عــتــبــة الــطـراز أحــجــار كــر
والـفترة الـزمنـية الـتى ذهب إليـها الـفنان وهى
ـرحلـة اإلغريـقـية وفى بالد الـيونـان ووقفت ا
ة تـزهـو برقـة نادرة ودالل فى أمـامه فتـاته حـا

محمد زهدى يرصد براءة
التجربة وعبء الفقر فى عرض

"هموم اآلخرين" صـ 10

د. أحمد سخسوخ
يودع صديقه محمد
صديق معددًا مواهبه
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«ابتسم اآلن» نص مترجم
سرح اإليرانى من ا

هل هناك مؤامرة
ضد التجريب?

ا تاد  اللوحة للفنان  اإلجنليزى :  سير لورانس أ

مجرد بروفة

 يسرى حسان
مـكان: "مـتى جتتـمعـون?" اإلجابـة الوحيـدة التى
سـتسمـعهـا: "جنتمع عـندمـا يكون هـناك عرض"
أى أنـهم يـجتـمـعـون خالل شـهر واحـد فى الـسـنة
ـا شـهــرين إذا كـان مــعـهم مــخـرج يـســتـيـقظ ور
مــبــكـــرًا وبــاقى الــعـــام.. فــركش! ألن أحــدًا -  ال
أحتـدث عنـهم جمـيعًا  – ال يـهتم بـتطـوير نـفسه
ناقشة أو غيرها سـواء بالتدريب أو بالقراءة أو بـا
من الـوسائل الـتى يتيـحهـا جتمع عـدة أفراد لهم

اهتمام واحد.
سـرح الـتى يـعـقـد علـيـهـا اجلـميع حـتى نـوادى ا
ـسرحيـة فى األقاليم األمل فى تـطوير احلـركة ا
فـإن كـل مـا يــشــغل أعــضــاءهــا هــو إنــتــاج عـرض
ـهـرجان ثم بـعد ذلك.. سـنوى لـلـمشـاركة به فى ا

فركش أيضًا.. 
ـاذا ال يـكــون هـنـاك اجــتـمـاع أسـبــوعى ألعـضـاء
اذا ال سـرح مثـلـما تـفعل نـوادى األدب و نـوادى ا
شاهدات تـكون الندوات واحملاضرات والقراءات وا
والـورش الـتــدريـبــيـة هى األنـشــطـة الــسـائـدة فى
سـرح? ثم بعـد ذلك يـأتى العـرض نتـاجًا نـوادى ا

لهذا النشاط? هل هذه مهمة صعبة?! 
; بل وكتابًا فى األقاليم ثلـ أعـرف مخرج و
- وأرجــو أن يــعــذرنى صــديــقى األخــضــر درويش

ـــرمــوق; وإن كــانت مـــشــكــلــتـه الــوحــيــدة أنه ال ا
يـسـتـيـقـظ مـبـكـرًا وهى عــمـومًـا مـشــكـلـة مـقـدور

عليها.
أمــا الــذين هــنــاك.. مــديــرو الــفــروع الــثــقــافــيـة
فــأعــتـرف  – بــعــد عـشــرين عــامًــا من الــلف فى
ـــســرح األقـــالــيم  – بــأن بـــيــنـــهم من ال يـــكــره ا
فـحـسب; بل يـكـره الـثـقـافـة عـمـومًـا ويسـخـر من

متعاطيها.
مـرة واحــدة مـديــرة طـلــبت مــنى أن أتـوسط لــهـا
ـسرح مـن موقـعهـا ألنه حرام ورجس من إللـغاء ا
عـمل الشـيـطـان وطبـعًـا رفضتُ لـكـنـها "سـهـتنى"
سرحى من مـوقعها وجنـحت فى إلغاء النـشاط ا

وقع غير صالح. بحجة أن ا
ومع االعــتـــراف بــوجـــود مــشـــاكل ســواء فى إدارة
ـسـرح  – دعك من عـدم االسـتـيقـاظ مـبـكرًا وال ا
تـتـصـدر فى "الـهـايـفـة"  – وكـذلك وجـود مـشـاكل
فى الـــفـــروع الـــثـــقـــافـــيـــة فـــإن الـــطـــرف اآلخــر
ـسرحـيون" لـديهم مـشاكل لـلركب فـفى الوقت "ا
الـذى يــطــالب فــيه هــؤالء األصــدقــاء بــتــطــويـر
اإلدارة وإعــطــائــهم حق اخــتــيــار اخملــرج والــنص
وفـريق الـعــمل فـإنــهم ال يـعـمــلـون عـلـى تـطـويـر
أنــفــســهم.. "اســأل" أى فــرقــة مــســرحــيــة فى أى
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تـأكد أنك لو ذهبت إلى أى إقليم من أقاليم مصر
ــسـرحــيــ هـنــاك فـلن احملـروســة والـتــقـيـت بـا
تـسمع سـوى الشـكوى.. الشـكوى من كل شىء وأى
شىء ولن تـسمع جملة واحدة جتـعلك تشعر بأن
هـنـاك أمالً.. "الـدنيـا سـودا" فى عـيـون األصـدقاء
فى األقـالــيم.. مع أن مـعـظم األقــالـيم خـضـراء..

آخر مرة شاهدتها فيها كانت خضراء.
بـالتـأكيـد أصدقـاؤنا فى األقـاليم اخلـضراء لـديهم
حق فى بـعض الشكاوى ومنها سوء بعض اإلدارات
هـناك وهبـوط اخملرج بـالبراشوتـات على بعض
ـلـحن ــرة يـأخـذون مــعـهم الـشــاعـر وا ـواقع وبـا ا
ـيزانيات وعدم مثـل فضًال عن تأخر ا وأحـياًنا ا
وجـود أمــاكن مـنـاســبـة لــعـروضـهـم وعـدم حتـريك
كن الـعروض اجليدة وغيرهـا من الشكاوى التى 
إزالـة أسبـاب معظـمهـا بسـهولـة شديـدة إذا خلصت
سـرح وهناك الـنيات هـنا وهنـاك هنا يـعنى إدارة ا

يعنى الفروع الثقافية.
واحلق أن اإلدارة هنا «نيتها خالصة» ولديها رغبة
فى صـنع شـىء جـيـد صـحــيح أن بـعض األشـيـاء
ـكن تـصور أن تـسـقط مـنهـا فى الـسـكـة لـكن ال 
اإلدارة مـثالً تــتـاجـر فـى الـفـشل; خــاصـة أن عـلى
ـثـقف رأسـهـا الـدكـتـور مـحـمـود نـسيـم الـشـاعر وا

يـا سالم.. دا كـان أستـاذ بجـد!

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

األسـيـوطى – لم يـقـرأوا كــتـابًـا فى حـيـاتـهم ولم
يـشاركوا فى أى ورشة للتدريب ولم يحضروا ندوة

أو ما شابه..
ــارسـون فــنــهم إذن? أقـول لك: سـتــقــول وكـيف 
«بــالــبـركــة والــفـهــلــوة!» والـدلــيل عــلى ذلك أنــنـا
أحـيانـاً نـشاهـد عـرضًا جـيـدًا ألحد اخملـرج ثم
بـعـد ذلك "شـكـرًا".. فإمـا يـكـرر نـفـسه وإمـا يـقدم
سرح!» أى عـمال يستـدعى أن تطلب له «بـوليس ا
أن عـــرضه اجلـــيــد كــان رمـــيــة بــغـــيــر رام.. أو أنه
اســتــعــان بــصــديق إلخــراجه أو اســتــنــســخه من

عرض آخر شاهده فى مكان ما!
قـســوتى عـلى أصــدقـائى فـى األقـالـيـم اخلـضـراء
هى قــســوة احملـب الــذى يــضع أمالً كـــبــيــرًا عــلى
ــســرح اإلقــلـيــمى فى تــطــويــر وجتــديـد حــركــة ا
ـا ـصــرى عــمــومًــا.. وهم أهل لــذلـك  ــســرح ا ا
وهـبة وحـدها لـيست ـتلـكون من مـوهبـة لـكن ا
كــافــيـة; فــإذا لم تــقــتـرن بــالــتـدريـب والـتــثــقـيف
ــاذا ال نـــقــرأ فـ«كـــأنك يـــا أبــو زيـــد مــا غـــزيت».. 
ـاذا ال نــسـتــيـقظ ونـشــاهـد ونــنـاقـش ونـتــدرب.. 

مبكرًا حتى ننجح?!

عم أحمد آية
قضى ثالثة
أرباع عمره
فى تنفيذ
الديكور

حاول
توظيف
أوالده فى
قطاع الفنون
الشعبية
وفشل

انـفـعل «الـدقن» لـدرجة جـعـلت الـعـشرات يـلـتـفون
ــصـرى بـنــفـسه ذهب حـولـه لـتـهــدئـته الــسـفــيـر ا
وراءه إلى بـاب الفندق لـيربت على كـتفه ويطلب
مـــنـه الـــرجـــوع وقـــتـــهـــا وبـــدافع احلب جـــرى «عم
أحـمــد» وراء «الــدقن» لــتـصــدمه ســيـارة وتــكــسـر
سـاقه... «.. إيـه كـانت أيـام!» هـكــذا يـتـرحم «عم
أحـــمـــد» عــلـى زمن جـــمـــعه بـــنــجـــوم كـــبـــار كـــانــوا
ــســرح ويــعــتـــبــرون الــعــمــال يـــقــدســون خــشــبـــة ا

والفني عائلتهم الثانية طوال فترة العرض..
ولـعل هـذه احلـالـة الـتى عـاشـتـهـا مـعـهـم لـسـنوات
ــهــنــة وســنــوات كــانـت وراء وقــوعه فى عـــشق ا
ـــادى الــذى ال واســـتـــمـــراره فــيـــهـــا رغم عـــائـــده ا

يقارن بـ «عامل فى قهوة» على حد تعبيره.
تـصـور?! يتـسـاءل «عم أحـمـد».. ويبـادر بـاإلجـابة
- قـبل أن أسـألـه حـتى عـمـا يــقـصـده - أكـثـر من
45 عـاماً قضيتـها فى القطـاع لم أخرج منها إال
ـرتب احلــكـومى الـبـســيط ومـكـافـأة 12 ألف بـا
دة!! حـتى أوالدى - يواصل عم جـنيه فى آخـر ا
أحــمــد - حـــاولت تــوظــيـــفــهم فى الـــقــطــاع ورغم
أنــهم يـحـمــلـون مـؤهالت عــلـيـا ومــتـوسـطـة إال أن
ـستـمر ـسـئولـ أحـبطـونى بسـيـاسة الـتأجـيل ا ا

فزهقت وبطلت أتكلم.
تـمـضى الـسـاعـات وال تــنـفـذ احلـكـايـا.. حـكـايـات
بـطــعم سـكـر الـذكــريـات وأخـرى تـغــلـفـهـا مـرارات
األيــام وتــبــقى أرض الــبــالــون «وطـنــاً اخــتــيــاريـاً»
يــقـضى فــيه عم أحـمــد سـاعـات نــهـاره مع أنـاس
أحــبـهم وأحــبـوه عــاش مـعــهم مــا يـقل قــلـيالً عن
نصف الـقرن كـانت أيـامهـا مشـحونـة بالـعروض
ولــيــالى الـــســهــر حــمـل بــيــده «بــانـــوهــات» تــمــثل
قصور األباطرة وأكـواخ الشحاذين شاهد بوابة
ـــســــرح حتــــتــــضن جنــــومـــاً وكــــواكب أصــــبــــحـــوا ا
أســــــاطـــــيــــــر ومن الــــــبـــــوابــــــة نـــــفــــــســـــهـــــا يــــــدخل
«الــكــومــبــارس» واجملــامـــيع شــهــد أحالمــاً تــولــد
ؤدية للخشبة الساحرة وتموت على الطرقـات ا
حفظ الكواليس ككف يده وراء كل حجر حكاية
حفظتها الذاكرة وألف حكاية طواها النسيان..

شادية زيتون تكتب
عن التكنولوجيا
رئية والصورة ا

بدر محارب:  مسرح
القطاع العام فى الكويت
رقص على السلم

«جريح بيروت»
نص مجهول

 حلافظ إبراهيم

عمرو دواره يكتب
عن أيام قرطاج
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ســنـوات مـضت مـنــذ خـروج «عم أحـمـد آيـة» إلى
ـعاش.. سـنوات لم تـمنـعه من مواصـلة مـشواره ا
ـشـوار الـذى الـيـومـى إلى مـسـرح الـبــالـون ذاك ا
اعــتــاد أن يـقــطــعه كل صــبـاح وعــلى امــتـداد 45
عـاماً حفظت الذاكرة أيـامها ولياليـها باعتبارها

العمر واأليام التى ولت ولن تعود.
ــســرح يــتـحــلق .. فى مــربع مــشــمس بــحــديــقــة ا
شــــبـــاب الـــعـــمـــال وكــــهـــولـــهم حــــول «عم أحـــمـــد»
يـتـناولـون الـشـاى ويـسـتمـعـون حلـكـايـاته عن أيام
زمـان عنـدما كـان رئيـساً لـألقسـام الفـنيـة بقـطاع

الفنون الشعبية واالستعراضية.
ل «عم أحمـد» من فـرك الذاكـرة واستـدعاء ال 
احلـــكــــايـــات مـن ألـــبـــوم الزالـت نـــقـــوشـه زاهـــيـــة
بألوان أكثر من سبـع عرضاً مسرحياً ال يزال
يحن إلى أيامـها وليالـيها كلـما عرض التـليفزيون

سرحية أو تلك.. هذه ا
الــوظــيــفــة الــتى قــضى «عم أحــمــد» ثـالثــة أربـاع
ــشــاركــة فى عــمــره مـــنــهــا كــانت تــقــتــضـى مــنه ا
تـنـفيـذ كل مـا يتـعـلق بأعـمـال الديـكـور من نقـاشة
وزخــرفــة ورسم عـلى الــزجـاج واخلــشب ومـازال
ـــنــفــذ حــتـى اآلن يــعــتـــز بــكـــونه «الــيـــد الــيـــمــنى» 
الـــديــــكـــور مـن أجل حتـــقــــيق رؤى وأفـــكــــار كـــبـــار
مـــهـــنـــدسـى الـــديـــكـــور فى مـــصـــر مـــجـــدى رزق
حــــســــ الـــــعــــزبـى ونــــاجى شـــــاكــــر فـى مــــســــرح
العرائـس.. أما قائـمة األعمـال التى شارك فـيها
ـسرح «عم أحـمـد آيـة» فتـضم من كـالسيـكـيـات ا
ــصـرى.. أنـا وهـو وهى الـسـكــرتـيـر الـفـنى أنـا ا

وأنت ف وغيرها.
فى كـل مـــرة تـــســـتـــغـــرقه الـــذكـــريـــات يـــفـــيق «عم
أحـمـد» عـنــدمـا يـرد اسم الـنـجم الــكـبـيـر الـراحل
ـصمـص شفـتيـه قبل أن يـقول ـهـندس..  فؤاد ا
«يــا سالم.. ده كــان أســتــاذ بــجــد» انــضــبــاط إيه
ونـــــظــــــام إيه... وكـــــرم إيـه?! الـــــلـه يـــــرحـــــمـه مش

هيتكرر.
أنـتـحى بـ«عم أحـمـد» جـانـباً لـتـتـواصل احلـكـايا..
فيمـا يذهب البـاقون الستكـمال أعمـالهم يحكى
لى عن «تــوفـيق الــدقن» وكـيـف تـشـاجــر مع أحـد
األشخـاص فى سوريـا عندمـا كان يـعرض إحدى
ـسرحـيات هـناك وكـان عم أحمـد معـهم وكيف ا

بلزاك وجوبلز وجهاً لوجه

أحمد آية

فـينـالــة
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